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Plenum börjar  

Närvaroregistrering. 28 ledamöter närvarande.  

Om ledighet från plenum 2-9.03.2011 anhåller lagtingsledamoten Johan Ehn på grund 

av privata angelägenheter. Lagtingsledamoten Gun Carlson anhåller om ledighet på 

grund av sjukdom. Beviljas. 

 Herr landshövding  

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

republikens presidents framställning om bifall till lagförslaget om sättande i 

kraft av världspostkonventionen.  

Talmannen 

Ärendet kommer att behandlas i vederbörlig ordning. 

Bordläggning 

1 Ny finansförvaltningslag 

Stora utskottets betänkande (STU 1a/2010-2011) 
Stora utskottets betänkande (STU 1/2010-2011) 
Lagutskottets betänkande (LU 8/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 21/2009-2010) 

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 07.03.2011. Godkänt. 

Bordläggning 

2 Godkännande av Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploate-

ring och sexuella övergrepp 

Lagutskottets betänkande (LU 15/2010-2011) 
Republikens presidents framställning (RP 10/2010-2011) 

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 07.03.2011. Godkänt. 

Första behandling 

3 Godkännande av avtalet med Montserrat om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Lagutskottets betänkande (LU 13/2010-2011) 
Republikens presidents framställning (RP 11/2010-2011) 

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 presentera båda betänkanden som rör 

skatteärenden, nummer tre och fyra, Montserrat och Liberia.  

Det här är avtal i en lång rad av avtal med olika områden för att utbyta 

upplysningar om skatteärenden. Vi har egentligen två typer av avtal som be-

handlas här eftersom vi har skattebehörighet inom vissa områden. Det är 

dubbelbeskattningsavtal som frågan om var inkomsterna ska beskattas och 

att man reglerar det så att det inte blir en dubbelbeskattning. Den andra ty-

pen av avtal är det som vi har här, att utbyta information i skatteärenden. 

Syftet med det är att undvika att man utför så kallad penningtvätt, svarta in-

komster, som förs in i vårt monetära internationella system. 
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Det här är ett omfattande arbete. Det görs för att man ska kunna förbättra 

möjligheterna för företag att handla med varandra och att man ska kunna 

jobba i olika länder osv.  

Jag tänkte i dagens presentation ta upp aspekter som man kanske inte tän-

ker på, i alla fall i lagtinget har vi inte desto mera diskuterat saken. Den ena 

aspekten är det som de så kallad toppdirektörerna tog upp, som ett utlåtande 

från Ålands Näringsliv, vår samlade näringslivsorganisation, utöver företa-

garföreningen. Man påpekade problemen med ett skatteövertagande för den 

åländska ekonomin. Många av de här personerna har internationell verksam-

het. Det betyder att om vi har beskattningsbehörighet, särskilt när det gäller 

de direkta skatterna, inkomstskatterna, så måste man göra avtal med alla de 

här olika länderna, alltså separata avtal för Ålands del. Det är en aspekt som 

man bör väga in naturligtvis. Om detta sedan är en fördel eller nackdel är en 

annan sak. Det visar på komplexiteten i det globala systemet. Det här feno-

menet med avtal visar också att man är fast besluten i OECD-sammanhang 

att täppa till alla kryphål och alla skatteparadis osv. Det betyder inte att man 

harmoniserar beskattningen, men däremot ska det finnas information om 

skatter och det ska finnas regelverk som gör att skatterna betalas fullt ut och 

på rätt sätt.  

Den andra aspekten, som är särskilt aktuell i dessa tider, är händelserna i 

Mellanöstern och Nordafrika. Diktaturstaterna dras med ett fenomen som nu 

visar sig, dvs de diktatorer och deras kretsar undanhåller stora förmögenhet-

er som placeras ut i länder som har ett sådant system där man inte har, eller 

har haft, information om skatteärenden. I och med att det finns ett internat-

ionellt system med OECD-avtal så finns det nu möjligheter att spåra upp en 

hel del av de här förmögenheterna och frysa tillgångarna. Det är en fördel för 

utvecklingen på finansmarknaden men det kommer också in en politisk di-

mension. Det kommer att bli allt svårare att bygga upp länder och nationer 

med diktaturprinciper som finansieras med tillgångar som man har dolt i nå-

gon region i det internationella systemet. Även om de här avtalen inte har nå-

gon direkt avgörande betydelse för Ålands ekonomi, och att Ålands lagting tar 

något avgörande beslut, så har det en stor betydelse i ett större sammanhang. 

Därför är det viktigt att vi är med i det här systemet och bli delaktig av in-

formationsutbytet och tydliga regelverk. Tack. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag studsade lite till här i min stol när lagutskottets ordfö-

rande sade att om vi skulle utöka vår särskilt direkta beskattningsbehö-

righet till att nu också omfatta nuvarande direkta statsskatter så skulle 

vi också behöva göra egna avtal med alla dessa länder runt i världen. Det 

kan jag inte förstå eftersom vi idag har huvuddelen av den direkta be-

skattningen redan i vår lagstiftning i form av den kommunala beskatt-

ningen. Det här systemet fungerar väl. Det ändras inte ifall vi får en 

större andel av beslutsrätten när det gäller de direkta skatterna. Jag kan 

väl inte heller tänka mig att det skulle vara fallet när det gäller de indi-

rekta skatterna, men de är ju sällan reglerade i den här typen av avtal. 

De faller väl bort i sammanhanget.  
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Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Det är i och för sig ett bra påpekande att säga att vi har en 

hel del av den direkta beskattningen i kommunerna. Kommunalbeskatt-

ningen är för det mesta så att man betalar skatt där man bor under den 

tid som man bor där och det man tjänar in på kommunal nivå. Jag för-

söker hitta på ett exempel här; om ålänningar jobbar i Singapore eller i 

Indien under en viss del av året så får de sin lön där. Vi har till exempel 

Optinova, där man jobbar i Indien, USA och Mexiko. De får sin lön, det 

som här statsbeskattas i andra länder. Då har vi detta med dubbelbe-

skattning som gör att man måste avtala om den lönen ska beskattas i 

Indien, Mexiko, Malaysia, något annat land eller på Åland. Det var det 

som jag menade och som jag förmodar att direktörsklubben också avsåg. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Direktörer tenderar väl i allmänhet att ha reda på den be-

skattning som drabbar dem själva och deras företag. I den här frågan 

har jag ändå svårt att förstå resonemanget från kollegan Erlands sida. I 

det exemplet som togs upp här med lönerna i Singapore och andra län-

der så gäller det finska dubbelbeskattningsavtalet mellan Finland och 

Singapore. En utökad lagstiftningsbehörighet för Ålands del inom ra-

men för de direkta skatterna skulle ju inte påverka den situationen alls. 

De avtal som finns bilateralt mellan Finland och de övriga länderna gäl-

ler alltjämt övrig direkt beskattning förutom den kommunala beskatt-

ningen som är den största biten av den direkta beskattningen. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Nu ska vi nog inte hålla på längre för det divergerar mer 

och mer. Det är klart att om Åland har egen beskattningsrätt på in-

komstskatteområdet så ska man väl utnyttja den till andra beskatt-

ningsprinciper, andra skattesatser, andra skattesystem och andra redo-

visningssystem. Då har vi inte samma beskattningssystem som Finland i 

övrigt, det är ju det som behörigheten betyder. Då måste vi antingen via 

Finland avtala om särskilda regler för Åland, vara med i förhandlingarna 

eller förhandla för egen del. För mig är det uppenbart att det blir mera 

komplicerat. Jag säger inte att det är en orsak att inte ta över mera be-

hörighet. Men direktörsklubben hade en poäng i att påpeka detta.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Väcks förslag om 

remiss till stora utskottet? Ingen remiss. Ärendets första behandling är avslutad.  

Första behandling 

4 Godkännande av avtalet med Liberia om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Lagutskottets betänkande (LU 14/2010-2011) 
Republikens presidents framställning (RP 12/2010-2011) 

Samma förfarande iakttas som vid föregående ärende.  

Diskussion. Ingen diskussion. Väcks förslag om remiss till stora utskottet? Ingen re-

miss. Ärendets första behandling är avslutad.  
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Enda behandling efter bordläggning 

5 Fornminnesförvaltning 

Ltl Danne Sundmans klämförslag  
Landskapsregeringens svar (S 1/2010-2011-s) 
Ltl Danne Sundmans m.fl. spörsmål (S 1/2010-2011)  

Under överläggningen i ärendet, som förklarades avslutad vid plenum 26.01.2011, lade 

lagtingsledamoten Danne Sundman, understödd av lagtingsledamoten Anders Eriks-

son, följande förslag till hemställan: "Lagtinget hemställer om att landskapsregeringen 

verkar för en rättssäker fornminnesförvaltning inbegripet ett färdigställande av uppda-

teringen av det i lagen stipulerade fornminnesregistret." 

Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. 

Omröstningspropositionen ställs så att de som röstar för att landskapsregeringens svar 

med anledning av spörsmålet antecknas till kännedom röstar ja; de som för lagtingsle-

damoten Danne Sundmans förslag till hemställan röstar nej. Kan omröstningsproposit-

ionen godkännas? Godkänd.  

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Det här borde väl alla godkänna. Men ifall någon inte röstar 

med klämmen så skulle jag vilja att det framgår av protokollet. Jag föreslår 

öppen omröstning.  

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Talman! Jag understöder ltl Sundmans förslag om öppen omröstning.  

Talmannen 

Öppen omröstning är föreslagen och understödd och kommer därför att verkställas. Jag 

ber ledamöterna Folke Sjölund och Carina Aaltonen att biträda vid omröstningen.  

Upprop. 

Rösträkningen har givit vid handen; 20 ja-röster, 7 nej-röster och 3 är frånvarande.  

Talmannen konstaterar majoritet för ja. Lagtinget har således beslutat anteckna land-

skapsregeringens svar till kännedom.  Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är 

slutbehandlat.  

Enda behandling 

6 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)  

Först tillåts diskussion och efter det vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion.  

Ltl Ulla-Britt Dahl 

Herr talman! Kulturutskott har behandlat hemställningsmotionerna nr 

2/2007-2008 och nr 16/2009-2010.  

Utskottets synpunkter sammanfattat: I läroplanen för grundskolan och 

gymnasieskolorna ställer landskapsregeringen ett minimi- och ett maximian-

tal lektionstimmar för gymnastik och andra ämnen. Det totala antalet lekt-

ionstimmar är fast antal för varje läsår. Inom den fastslagna intervallen avgör 

grundskolorna och landskapets skolor själva hur de olika ämnena fördelas.  
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Utskottet har erfarit inom ramen för gällande planen för skolan att det är 

möjligt att arrangera så att eleverna samtidigt aktiveras fysiskt t.ex. så att 

vissa biologilektioner ges utomhus. Det har också framkommit att man inom 

alla skolor här, både inom gymnasieskolan och inom grundskolan är mycket 

medveten om de positiva effekterna av fysisk aktivitet. 

Landskapsregeringen har nyligen fattat ett beslut om ändringar i grund-

skolans timfördelning som bl.a. innebär att läroämnet hälsokunskap införs på 

schemat från hösten 2011. Hälsokunskap finns på schemat redan nu på för-

sök i Kyrkby högstadieskola. När det gäller Ålands gymnasium så ankommer 

det på landskapsregeringen att följa upp periodiseringssystemet så att man 

får in gymnastiklektioner och aktiviteter i alla perioder. Till skolans uppgift 

hör också att uppmuntra hälsosamma fritidsaktiviteter utanför skoltid. Det 

görs relativt mycket både i kommunerna och när det gäller gymnasieskolor. 

Med hänvisning till detta så föreslår utskottet att motionerna förkastas. 

Tack, herr talman. 

Ltl Mika Nordberg 

Talman! Jag vill börja med att tacka till kulturutskottet för att de har behand-

lat de här motionerna.  Alla motioner som vi ifrån oppositionen lämnar in blir 

inte alltid behandlade. Det här är en verkligt viktig sak som kanske inte har 

en partipolitisk förankring. Det här gäller barn och ungdomars välbefinnande 

överlag.  

I och med att det här ärendet har behandlats i kulturutskottet så har även 

landskapsregeringen uppmärksammats på vikten av att föra in hälsokunskap 

på schemat från och med hösten 2011 och även att öka antalet lektioner som 

gäller gymnastik. Man ska ha gymnastik även under alla perioder i gymnasie-

utbildningen.  

Tittar man på dagsläget, det var ju en stund sedan motionerna lämnades 

in, så har jag en utskrift från Dagens Nyheter i Sverige. De har gjort en jämfö-

relse bland ungdomar. År 1987 gjordes en undersökning av ett par hundra 

ungdomar i 16 års ålder och 20 år senare, 2007, gjordes en ny undersökning 

av ungdomar. Det visade sig att ungdomars kondition hade blivit tio procent 

sämre i snitt. Det betyder att om de skulle springa ett 400 meters lopp i tolv 

minuter, när de har sprungit klart så skulle en ungdom år 2007 vara ett helt 

varv efter, 400 meter efter.  

Man har åtgärdat väldigt många saker när det gäller undervisning om kost 

osv. Man har kommit fram till att det är bättre att vara lite rund och ha ett bra 

flås än att vara smal och otränad. Det gläder mig verkligen att detta har upp-

märksammats. Jag hoppas att även skolorna tar till sig det och i praktiken 

genomför det. Jag får än gång tacka kulturutskottet för det här.  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Tack, herr talman! Jag tänkte haka på det som ltl Nordberg sade om 

motionens viktiga betydelse och den oroande utvecklingen av kondit-

ionen hos de unga. Jag är mycket intresserad av den här frågan. Jag föl-

jer framförallt med vad som skrivs i olika magasin och media kring de 

här frågorna. Jag uppfattar att det absolut mest alarmerande som man 

pekar på är vardagsmotionen. Alla barn borde mera röra på sig varje dag 

i vardagen. Att bara träna eller ha gymnastik ett visst antal gånger per 

vecka är inte tillräckligt. Att cykla, promenera, springa och röra sig i va-
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rierad natur är det absolut viktigaste för grundkonditionen enligt många 

forskningsrön. Därför betonar man också i skolorna, vilket jag tycker att 

man har tagit upp väldigt mycket också, att det inte bara är i gymnasti-

ken utan på alla tänkbara sätt som man har möjlighet att röra på sig. 

Även inom andra ämnen försöker man röra på sig. Sedan är det nog väl-

digt, väldigt viktigt att var och en också, framförallt föräldrar, tar ansvar 

för att se till att motivera och inspirera sina ungdomar att cykla till trä-

ningar och gå till skolan där det finns möjlighet, eller hitta andra sätt till 

den enkla vardagsmotionen. Det är den som är den största boven till att 

konditionen har gått ner.  

Ltl Mika Nordberg, replik 

Talman! Det är mycket riktigt. Även i den här studien har det kommit 

fram att ändringen av livsstilen började på 80-talet när videobandspela-

ren och cd-spelaren kom. Man hade möjlighet till mycket mera utbud 

vad gäller teknik, TV och datorer. Detta medför att ungdomar inte rör på 

sig lika mycket idag som man kanske gjorde tidigare. Fritidsaktiviteter-

na har ändrats liksom inriktning, vad det är som upptar ungdomarnas 

tid. Vi som politiker har vårt ansvar. I den undersökningen som jag hän-

visade till i Sverige har det framkommit att den bästa lösningen är att 

satsa på mera idrott i skolorna. Det finns ju många ungdomsföreningar 

och idrottsföreningar som t.ex. håller på med fotboll och allt annat. Men 

detta gäller dem som redan är intresserade, aktiva och rör på sig. När 

man tar detta till skolan så får man även med dem som inte i vanliga fall 

vill röra på sig, de blir involverade och de kanske kommer igång när 

man motionerar i grupp i skolan. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Det är alldeles riktigt, det sätt som vi politiker kan påverka är genom 

timfördelningsplanen när det gäller gymnastik och sedan förstås också 

hjälpa till att förändra attityder. Hälsokunskap har också en sådan upp-

gift att lära ut ett sunt beteende, hur man mår bra som människa och 

uppnår en hälsa. Detta att få ungdomar motiverade att man faktiskt be-

höver röra på sig varenda dag är det allra viktigaste. Man behöver sedan 

inte springa så att svetten rinner eller något liknande, bara man rör sig 

30 minuter varenda dag. Det borde alla göra, både barn och vuxna. 

När det gäller våra skolor så upplever jag att vi lever väl upp till vad 

kraven säger och mera därtill därför att man tycker att det är väldigt vik-

tigt. Man ser också att ungdomar som är i god kondition och är pigga tar 

till sig också mera kunskap och är lugnare och mer motiverade i skolan. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Talman! Det är helt riktigt. När det gäller det vardagliga motionerandet 

så kan man fråga sig t.ex. om situationen i Mariehamn är riktigt lycklig 

med gratisbussen. Förr hade de åtminstone den konditionen när de tog 

sig till och från skolan gåendes eller cyklandes. Idag sätter man sig på 

bussen även om solen skiner och det är vackert väder och det är inte nå-

gon is eller snö så att man kan cykla. Jag tror absolut att det här är 
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någonting som skolorna jobbar med. Vikten av det här arbetet tål alltid 

att påminnas om. Det är inte så att det är obetydligt. Det är väldigt vik-

tigt att man i grupp får med alla. Det är det som är viktigt. Inom många 

idrotter blir det många gånger elittänkande. Man försöker strama åt och 

de som inte är så jätteduktiga kanske trillar ut. I skolorna kan man få 

med alla, och alla gör det gemensamt, vilket jag tror att blir vinsten i 

långa loppet.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Kulturutskottets viceordförande Dahl avslutar sin förtjänstfulla 

presentation med att säga att motionerna föreslås förkastade. Det är i och för 

sig sant, men hon glömde att nämna att betänkandets motivering bringas till 

landskapsregeringens kännedom. De här motionerna föll delvis i relativt god 

jord får man väl ändå lov att säga. Det var någon som hade något finurligt ut-

tryck, men jag kommer inte ihåg det. Vi kan konstatera att motionerna är 

delvis godkända fast kanske i formellt hänseende förkastade. 

Tittar man på själva huvudproblematiken så gäller det den försämrade 

konditionen hos barn och ungdomar generellt, som ltl Mika Nordberg sade.  

Han pekade på vad som har hänt under ett 20 års perspektiv. Det är klart att 

datoranvändandet har en väldigt stor betydelse. Gratisbussar och annat har 

också sin betydelse. Det är helt enkelt en ändrad mentalitet, man rör inte på 

sig lika mycket som man gjorde tidigare. Samtidigt visar också forskning att 

fysisk aktivitet på schemat i skolorna, inklusive i gymnasiet, har minskat med 

upp till 40 procent under de senaste tio åren. Sammantaget går utvecklingen 

åt fel håll. Det har visat sig att en elev borde röra sig minst 12 000 steg per 

dag. Enligt samma studier så rör man sig ungefär 7 000 steg per dag, ibland 

ännu mindre.  

Jag kan nämna att en timme gymnastik eller dans ger 4 000 steg. Det är 

ganska mycket man redan åstadkommer om man har möjlighet att ha en 

timme mera gymnastik i veckan. Många studier visar också att om elever rör 

sig mera så når de bättre studieresultat, precis som jag noterar att också kul-

turutskottet har noterat. 

Ett stort problem är, så som det är med det mesta, att det man gör idag så 

går man in för väldigt, väldigt hårt. De som tränar så tränar oerhört mycket. 

De som inte vill röra sig rör sig nästan inte alls. Det är en väldigt olycklig seg-

regering. Det är den här problematiken som man borde försöka göra någon-

ting åt. 

Det sägs i kulturutskottets betänkande; "det är möjligt att arrangera lekt-

ioner så att eleverna samtidigt aktiveras fysiskt t.ex. så att vissa biologilekt-

ioner ges utomhus". Det är förstås bra och låter bra, men ser man på skolorna 

så i klasserna ett till sex i lågstadiet måste man vara ute på rasterna. Men re-

dan i sjuan och åttan i högstadiet behöver man inte gå ut. Detta leder till att 

eleverna är i stort sett inne hela dagarna. Det är en sådan trend att det är inne 

man ska vara, sitta och "chilla". Sammantaget går utvecklingen åt fel håll. 

Det sägs så här ifrån utskottet; "det är viktigt att alltid se till helheten då 

nya ämnen föreslås ingå i läroplanen". Det är riktigt. Jag har tittat på läro-

planerna i de fall som jag har kommit i kontakt med skolorna, i högstadiet 
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och lågstadiet. Det är ett stort pussel att få det att gå ihop. Vissa elever läser 

upp till fyra språk i högstadiet. Det är ganska mycket tid som behövs till de 

andra ämnena. Sammantaget hävdar jag fortfarande att man måste skapa 

mera tid för fysisk aktivitet i skolorna. Utvecklingen ute i samhället går åt fel 

håll. Skolan måste skapa lite mera utrymme. 

Avslutningsvis vill jag peka på en sak som jag tycker att är viktigt och som 

också landskapsregeringen kanske kunde ta till sig och föra ut på informat-

ionsdagar, det gäller fritidsaktiviteter utanför skoltid. I Kyrkbyhögstadiet har 

man haft ett motionskort där man blir premierad om man har fyllt i kortet 20 

gånger. Man har t.ex. spelat en timme tennis, man har gått eller man har ski-

dat. Det här är någonting som jag hoppas att man ifrån landskapsregeringens 

sida mera kan peka på och försöka sporra de ungdomar som inte tycker att 

det är alldeles roligt att motionera och röra på sig. Det är viktigt att man kan 

erbjuda aktiviteter av olika slag så att det alltid finns någonting som tilltalar 

dem som inte är så jätte motiverade. 

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! De här sista som ltl Eriksson tog upp om att skolan skulle 

stimulera till motion också utanför skoltid är alldeles utmärkt. Idén med 

motionskort är säkert också bra. 

Jag begärde replik på grund av att ltl Eriksson nämnde gratis buss. 

Det är stadens buss som avses. Det finns en omständighet, med att skol-

elever använder bussen i Mariehamn rätt mycket, som är fullständigt 

bortglömd; det är trafiksäkerhetsaspekten. Trafiksäkerhetsaspekten när 

det är dåligt väglag på vintern och det är halt, det är mycket mera trafik-

säkert för 10-13 åringar att ta bussen i förhållande till att cykla eller 

t.o.m. att gå. Det här är en viktig aspekt som väldigt lätt blir bortglömd. 

Alternativet är inte heller cykling alla gånger utan det bilskjuts av föräld-

rarna. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Visst är det så att bussåkandet i vissa sammanhang givetvis är viktigt 

när det gäller trafiksäkerheten. Det är ingenting som man ska sopa un-

der mattan. Jag tänkte inte dra igång någon debatt om gratisbussens 

vara eller icke vara. Datoranvändande tror jag att har bidragit allra mest 

till att ungdomar rör sig allt mindre. Jag ville också peka på gratisbussen 

som ett fenomen som leder till att det inte stimulerar barn och ungdo-

mar att röra på sig. Det här är bara ett exempel, vi behöver inte föra nå-

gon debatt om stadens gratisbuss. Det är ett exempel på hur samhället 

idag underlättar för barn och ungdomar som av en eller annan anled-

ning inte känner sig motiverade till att röra på sig. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack, herr talman! Ltl Eriksson hade rätt i sin anmärkning om vad jag 

glömde att säga.  
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Jag tror att införandet av hälsokunskap som ämne i skolan kommer 

att motivera till mer aktiviteter. Alla får säkert upp ögonen, också bar-

nen, hur hälsosamt det kan vara att motionera och röra på sig överhu-

vudtaget. 

Jag kan ändå inte riktigt låta bli att tala om att vi har många sådana 

aktiviteter i Sund utanför skolan. Vi har en jättebra fritidsledare som 

pysslar med det här och har ett bra samarbete med skolan. Jag tror att 

om det finns fritidsledare i kommunerna så kan man få igång ett jätte-

bra samarbete utanför skolan. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är riktigt, det är en viktig byggsten. 

När det gäller detta med hälsokunskap så har jag noterat att det införs 

på försök i Kyrkby högstadieskola. Det ska sedan utvärderas efter det. 

"De utvärderingar" som jag har hört hemma är att det här ämnet i sig 

inte är så där alldeles spännande och intressant. Det är någonting som 

man upplever som mindre inspirerande. Jag ser att det är andra som 

nickar instämmande som kanske har hört samma sak. Oavsett detta så 

hoppas jag att man utvärderar ämnet ordentligt och ser vad det kan till-

föra när det gäller möjligheten att få bättre kondition och ett bättre väl-

befinnande hos ungdomarna. Det är ett bra försök i varje fall. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Herr talman! Det är ett försök och kanske man inte riktigt har det rätta 

sättet att lära ut detta ännu. Därför ska man vara noga med när man ut-

reder så att man får veta vad som inte var så intressant och vad man be-

höver förbättra så att blir intressant för ungdomar. Är det inte intressant 

nu så är det klart att det måste förändras efter en utvärdering.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag har inte alls heltäckande kunskaper när det gäller det ämnet. Kul-

turutskottets viceordförande och jag är helt överens om att det kan vara 

ett bra ämne. Man gör en ordentlig utvärdering och ser vad det har till-

fört eller inte tillfört. Är det så att man inte uppnådde de mål man hade 

när man införde hälsokunskap så kanske gymnastik eller fysisk aktivitet 

av en eller annan form är ett lämpligt ämne att ersätta med. Vi får se vad 

utvärderingen ger vid handen.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Tack, herr talman! För att inte något missförstånd ska uppstå vill jag 

bara säga att undersökningen om att idrott och gymnastik skulle ha 

minskat med 40 procent i skolorna inte gäller på Åland. Åland har defi-

nitivt inte minskat på sin gymnastikundervisning. Man har prioriterat 

gymnastik och idrott på alla stadier. Det har inte tillåtits att det skulle 

minska.  

När det gäller grundskolorna så upplever jag att man verkligen, föru-

tom gymnastikundervisningen, har tagit till sig ett stort ett ansvar både 

genom att ordna promenader och olika typer av små tävlingar och upp-
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muntran till att röra på sig så att man på något sätt premieras när man 

rör på sig, precis som ltl Anders Eriksson sade här.  

Skolan kan inte uppfylla allt. När det gäller vardagsmotionen satsar 

och prioriterar många kommuner på ungdomar och olika idrotts- eller 

andra rörelseinriktningar. Jag tänker då på dans och annan klubbverk-

samhet på fritiden. Det är bra om man ökar på detta. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Anders Eriksson, replik 

När det gäller det första som utbildningsminister Lundberg sade, att 

gymnastiken inte har minskat på skolschemat, är jag lite tveksam till om 

det faktiskt stämmer. Nu är det så pass länge sedan, det är nästan på da-

gen tre år sedan jag och ltl Harry Jansson skrev den här motionen, så jag 

kommer inte ihåg exakt var vi fick de här uppgifterna ifrån, men det var 

i varje fall ingenting som vi tog ur luften. Detta var säkert uppgifter från 

Sverige, Finland men också från Åland. Vi kontrollerade också upp att 

det var en sådan här trend på Åland, så jag är lite tveksam till det där.  

Samtidigt har jag noterat att barn i lågstadiet rör sig generellt mycket 

mera i klasserna ett till sex än vad man gör i klasserna sju till nio. Ändå 

har man mindre gymnastik i de högre klasserna. Man behöver inte ens 

vara ute på rasterna, vilket jag är lite tveksam till. Det är någonting som 

man också kanske kunde titta på ifrån utbildningsavdelningens sida. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Jag håller med i allt vad ltl Eriksson säger. Jag tycker också att vi har ett 

föräldraansvar och vi har kommunal självstyrelse. Det känns på något 

sätt lite utöver vad man kan förvänta sig av tillsynen från utbildningsav-

delningen, att vi ska styra om skolorna har sina ungdomar ute på raster-

na och på vilket sätt man i detalj sköter saker och ting. Jag vet många 

skolor där ungdomar inte överhuvudtaget är inne och "chillar" på ras-

terna därför att man har föräldrar, skolnämnd och ledning i skolan som 

vill ha utveckling och verkligen är motiverade och lyckas. Det är ju för-

stås ett litet arbete att få ut ungdomarna och att få dem att trivas ute. 

Men det är fullkomligt möjligt om man vill arbeta med det. Jag tycker 

det är lite tråkigt om allt ska komma i någon sorts cirkulär ifrån utbild-

ningsavdelningen. Jag skulle nog mera önska att det kom från det kom-

munala planet, från ledningen och mera ifrån rötterna. Vi signalerar nog 

minsann att det här är oerhört viktigt, men att vi ska gå in i detalj och 

säga att ungdomarna ska vara ute minst si och så många minuter när 

skolorna själv långt har en mycket stark självstyrelse kring detta. Vi 

tycker att det är jätteviktigt att man är ute och rör på sig. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Den sista repliken förstod jag kanske inte riktigt. Givetvis är vi helt över-

ens om att föräldrarna ansvaret ligger till grund och botten. Det är jätte-

viktigt. Den kommunala självbestämmanderätten tycker jag att är precis 

lika viktig.  
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Det här förslaget är ju grund och botten ett positivt förslag som är 

ämnat att tillföra någonting gott för våra barn och ungdomar. Jag upp-

fattar också att kulturutskottet har uppfattat förslagen på det sättet och 

därför nästan delvis omfattar dem och uppmanar landskapsregeringen 

att gå vidare med de här tankarna. Jag tycker inte det finns någon an-

ledning för utbildningsministern att gå i försvarsställning på något sätt. 

Vi borde ändå ha samma målsättning när det gäller de här frågorna.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Margaret Lundberg, replik 

Tack, herr talman! Jag tror säkert att vi är överens om vikten av att röra 

sig och den fysiska aktiviteten.  

I utskottet uppfattade vi att kommunerna och skolorna har möjlighet-

en att profilera sig och ha mera idrott och fysisk hälsa. Det finns ut-

rymme inom de här timmarna att göra det. Man har också gett exempel 

på skolor som uppmuntrar till fysisk aktivitet utanför skolan. På det vi-

set uppmuntrar man till den fysiska rörligheten och hälsan. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Säkert är det så att man har möjligheter att göra mera ute på det kom-

munala planet. Samtidigt är det många ämnen som ska rymmas inom de 

här timmarna, det är ett pussel och det gäller att se till helheten.  

Hem och Skola är en bra organisation som väldigt, väldigt få föräldrar 

engagerar sig i har det visat sig sist och slutligen. Det är ett fåtal föräld-

rar som drar Hem och Skola föreningarna. Jag har uppfattat att sko-

lorna är väldigt tacksamma om de får förslag genom Hem och Skola från 

föräldrarhåll hur vi vill att utbildningen ska läggas upp och vad som ska 

prioriteras inom vissa ramar. Det är också en kanal som man kan an-

vända sig av. Jag hoppas ändå med de här förslagen, som ligger i botten 

och kulturutskottets positiva behandling av det här, att man i media 

rapporterar om detta och får till stånd ett mera allmänt kunnande om 

dessa frågor, mera engagemang och intresse. Kanske det leder till 

någonting indirekt. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Det här som diskuteras är en viktig fråga. Motionen lider av att 

man saknar en gemensam bedömning av elevernas hälsotillstånd. Man går 

direkt på skolschemat och en del tycker si och andra tycker så. Då svajar dis-

kussionen på ganska fritt.  

Landskapet har en omfattande verksamhet för att utreda skolelevernas 

allmänna hälsotillstånd. Det finns uppföljningsutredningar av barn och ung-

domars hälsa i skolan från början av 2000-talet till och med 2010. Det förvå-

nar mig att utskottet överhuvudtaget inte har tagit behovet av utökad gym-

nastik i skolorna som utgångspunkt för sin diskussion.  

Jag kan citera ur utredningen hälsopolitiskt program. Där finns en sam-

manfattning av åländska skolungdomars hälsa. Det finns också en samman-

fattning av hur de själva upplever sitt hälsotillstånd. Nu har vi haft ungdoms-
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politisk diskussion, vi har sagt att ungdomarnas egen uppfattning ska vara 

utgångspunkten och de ska få vara med och påverka, även om de inte sätts i 

kommittéer som utreder studielånen osv.  

I den här utredningen står det så här; "generellt sett är det vanligare på 

Åland jämfört med genomsnittet i landet att eleverna upplever sin hälsa 

som medelmåttig eller dålig." Ungdomarna själva tycker tydligen att de inte 

har så bra kondis. Man tycker också; "att man har samtalssvårigheter med 

föräldrarna, studiesvårigheter, dock inte flickorna, och att man inte mot-

ionerar tillräckligt samt att man sover för lite. Däremot är det mera säll-

synt på Åland än genomsnittet att föräldrarna är arbetslösa." Men det är en 

väldigt relevant uppgift om de åländska ungdomarna själva tycker att de har 

dålig eller medelmåttig hälsa.  

I det här programmet finns det en annan uppgift som jag själv har tagit 

upp här flera gånger. Jag uppfattar att den här motionen inte bara berör 

grundskolan utan även gymnasiet. När vi pratar om gymnasiet här i lagtinget 

så är det vanligtvis Ålands lyceum man talar om. Det är väl för att de flesta 

som har barn i den åldern har sina barn i gymnasiet. Det betyder att den 

största delen av gymnasieeleverna marginaliseras i de här diskussionerna. 

Vad gäller den här aspekten, de elever som går i yrkesläroanstalter har sämre 

kondis och hälsa än de elever som går i gymnasiet. Det har säkert delvis att 

göra med socioekonomiska bakomliggande faktorer eller, om man ska tala 

tydligt politiskt språk, att det finns en viss klasskillnad. De barn som går i yr-

kesläroinrättningarna har inte samma stöd och uppmärksamhet från sina 

föräldrar. Det märks i sådant som rökning, högre alkoholkonsumtion och det 

finns också ett mer allmänt förekommande narkotikamissbruk.  

Herr talman! Jag vill föra in detta i debatten, det finns fakta, det finns fakta 

som landskapsregeringen själv har tagit fram och elevernas egna uppgifter. 

Det blir lite trivialt att berätta om hur duktiga vi är i den ena kommunen och i 

den andra kommunen och vad man tycker si och så. Det måste nog vara lite 

mera kvalitet i diskussionen än vad som nu har varit fallet. Ursäkta mig, tal-

man, det uppfattas säkert som arrogant, men jag har krav på fakta och att vi 

håller oss på en principiell nivå. Tack. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag är nästan säker på att det var en felsägning men ifall 

det inte var det så vill jag ändå fråga. Ltl Sundback sade i början av sitt 

anförande att det här var ett viktigt ämne. Hon sade att motionen saknar 

en allmän bedömning om ungdomars hälsotillstånd. Troligtvis tänkte 

hon på betänkande ifrån kulturutskottet. Jag vill bara få det klarlagt.  

Jag tycker personligen också att det är väldigt bra att man har fakta 

när man diskuterar de här frågorna. Det var det som vi efterlyste i mot-

ionen när vi ställde den. Personligen tycker jag att kulturutskottet ändå 

har tagit de här förslagen på allvar och gjort ett ganska gott arbete. Om 

jag ändå förstod ltl Sundback rätt så saknade hon en allmän bedömning 

i betänkandet om ungdomars hälsotillstånd. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, oberoende om det är en motion eller ett betänkande är det väsentligt, 

om vi tar upp ett problem som vi uppfattar som en samhällsfråga som är 

så viktig att lagtinget måste ta ställning, att det baseras på fakta. I det 
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här fallet finns det jättebra fakta och andra empiriska data som man kan 

basera diskussionen på. Jag är besviken på att utskottet inte överhuvud-

taget har beaktat det. Det är kanske för att det ligger på socialförvalt-

ningen här, men det är ju information som är väsentlig för hela frågans 

bedömning. Man måste kanske ibland lite vidga perspektivet.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Det är synnerligen viktiga frågor som de här två motionerna be-

rör. Jag ska hålla mig innanför klämmen och prata om vad man kunde göra i 

skolorna, och särskilt kring en mening i betänkandet; "att utskottet har erfa-

rit att det inom ramen för den gällande planen för grundskolan också är 

möjligt att arrangera lektioner så att eleverna samtidigt aktiveras fysiskt, 

t.ex. så att vissa biologilektioner ges utomhus". Jag tror att detta är en viktig 

möjlighet som man ska utnyttja. Man kan ha mera fysisk aktivitet utan att 

tränga undan andra ämnen. Idag är det här väldigt olika mellan skolorna. 

Min erfarenhet är att vissa skolor har visar entusiastiska lärare som gör detta 

väldigt mycket och andra skolor gör det kanske i mindre omfattning. Frågan 

är om man i läroplanen ha mera tvingande sådana här aktiviteter, att man 

verkligen ska fundera på det här. Framförallt tror jag det är viktigt att ge lä-

rarna de verktyg de behöver för att kunna ha lektioner utomhus. Det nämns 

biologi här, det kan vara enkelt, man går i naturen och tittar på blommor. Na-

turen är ett uppslagsverk att läsa i. Man kan också tänka sig inom geografin 

när man bekantar sig med andra kulturer att man har dans osv. Man kan 

inom fysiken och matematiken hitta mycket tillämpningar, naturvetenskap-

liga saker som man kan göra utomhus, mäta och beräkna saker osv. När jag 

pratar om verktyg så de lärare som gör det här i stor utsträckning på Åland 

har ett sådant utbyte. Sedan borde man också ifrån andra regioner, Sverige 

och Finland, ta fram exempel på hur man gör det här i skolorna och aktivt 

kommunicera det till skolorna och lärarna. 

Man kan i det här sammanhanget ondgöra sig över dataspel och TV-spel, 

men där finns det också tillämpningar som inbegriper fysisk aktivitet som nu 

finns till inom båda de dominerande märkena. Man spelar tennis, bowlar el-

ler någonting annat. Det finns alla möjliga sporter och aktiviteter. Om man 

skulle vara lite kreativ så skulle man också kunna tänka sig att använda de 

dataspelen för eleverna, vilket de allra flesta är vana med hemifrån. Man 

skulle uppmuntra dem när de spelar TV-spel att man använda den här typen 

av aktiviteter, så att man lär barnen att också detta finns och att de använder 

sin fritid också till det. Frågan är om man borde satsa på det i skolan och 

köpa in sådana här spel, få fysisk aktivitet och försöka sy in det i andra äm-

nen. Samtidigt lär man sig om det ämne som man studerar.  

Visst har vi generellt sett en framåtsyftande skola. Man håller på med en 

ny läroplan, men man måste också våga ta hjälp av nya verktyg, ta hjälp av 

datorer och av dataspel och gå på barnens egen arena och se vad de använder 

för verktyg. Spelen i sig är ju väldigt lärande. De här spelen lär inte bara ut fy-

sisk aktivitet, de lär ut motorik och alla möjliga egenskaper. Det är absolut 

inte bara av ondo som man kanske vill framställa det.  
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Att få klämmarna förverkligade är kanske pudelns kärna, att få mer fysisk 

aktivitet. Man måste försöka få in fysisk aktivitet också i annat än gymnasti-

ken 

Sedan är det väldigt viktigt att man inte minskar antalet gymnastiktimmar. 

Redan att man håller timmarna konstant är ju en försämring totalt sett för 

barnen idag som rör sig mycket mindre. Det är en jätteviktig framtidsfråga.  

Jag som just har gjort mig av med 20 år av osunt leverne skulle gärna inte 

ha upplevt de 20 åren. Jag hoppas att barn och ungdomar som växer upp idag 

kan lära sig både hemma och i skolan att inte göra den resa som jag har gjort, 

utan göra rätt från början. 

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. 

Enda behandling 

7 Införandet av resultatlön för lärare 

Kulturutskottets betänkande (KU 2/2010-2011) 
Ltl Anders Erikssons m.fl. hemställningsmotion (HM 8/2007-2008) 

Först tillåts diskussion och efter det vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion.  

Ltl Ulla-Britt Dahl 

Herr talman! Kulturutskott har behandlat hemställningsmotion nr 8/2007-

2008, införandet av resultatlön för lärare.  

Utskottet har erfarit att det inom ramen för nu gällande kollektivavtal inte 

finns möjlighet att betala ut resultatlön till lärare. Utifrån det perspektivet, 

om man skulle gå in för det, så betyder det helt nya kollektivavtal för lärare. 

För de nu gällande avtalen är det omöjligt att införa någon typ av resultatlön. 

Sedan kan det vara svårt att mäta. Säkert finner man på bra mätmetoder. 

Inom de kommunala kollektivavtalen finns ett utrymme för att belöna duk-

tiga lärare genom personliga lönejusteringar. De går främst ut på att man i 

princip går igenom varje år vad man vill ha för mål och utifrån det sedan ser 

man om man har nått de målen och då kan man få personliga lönejustering-

ar. Detta är ingenting som har brett ut sig speciellt mycket. Det är ändå 

ganska svårt att mäta.  

Utskottet anser i likhet med landskapsregeringen att också andra sätt att 

uppmuntra och inspirera lärare till goda prestationer ska användas.  

Landskapsregeringen har vid olika tillfällen särskilt uppmärksammat lä-

rare som genom kunskap och engagemang har stimulerat elever och stu-

deranden till framgångar utöver det vanliga, t.ex. i nationella och internat-

ionella jämförelser, vid tävlingar och andra skolevenemang. 

Det som kanske skiljer sig från de kommunala kollektivavtalen jämfört 

med landskapets kollektivavtal är att man diskuterar resultatlön. Om man tit-

tar på olika avtal så är det mera ett kollektivt resultat man belönar, kanske en 



  

16 

grupp lärare eller flera klasslärare. När man pratar om resultatlön så ska man 

nå ett resultat t.ex. för en klass. Tar man ett företag så bestämmer man hur 

mycket man kan tjäna om man når det här målet. Tillsvidare har man inte 

kunnat införa det här i landskapets tjänstekollektivavtal. Om det sedan är in-

tressant eller inte kan inte utskottet bedöma.  

Med hänvisning till nuläget och det anförda så föreslår utskottet att mot-

ionen förkastas. Tack, herr talman. 

Ltl Anders Eriksson 

Tack för ordet herr talman! I förra ärendet när vi diskuterade hur man skulle 

få mera fysisk fostran ute i skolorna noterade jag att en av talarna sade att 

vissa lärare är duktigare än andra. Så är det förstås. De viktigaste resurserna 

inom skolan är otvivelaktigt lärarna. Likväl, som i alla yrkesgrupper, finns det 

lärare som visar ett större engagemang än andra. Jag anser att det är viktigt 

att de lärare som tar initiativ och ett ökat ansvar skulle kunna stimuleras 

ekonomiskt på ett eller annat sätt. Det är något som absolut ytterligare skulle 

höja statusen på läraryrket. 

Jag var nöjd med den behandling som kulturutskottet gjorde i det förra 

ärendet. Jag är inte lika nöjd när det gäller det här ärendet. Jag vill ändå säga 

att det är bra av kulturutskott att man tar del och behandlar de goda förslag 

som läggs genom hemställningsmotioner. Det är snart bara kulturutskottet 

som verkar behandla hemställningsmotioner. I övriga utskott ligger de sta-

digt förankrade, så jag tycker att det är bra.  

Det sägs så här i första meningen som också viceordförande Dahl var inne 

på: "Utskottet har erfarit att det inom ramen för gällande kollektivavtal inte 

finns möjlighet att betala ut resultatlön till lärare." Och i klartext; därför ska 

vi inte göra något. Om vi ser på de avtal som finns t.ex. på landskapsfärjorna, 

vilka många har synpunkter på, så driver man det här resonemanget vidare så 

kan man inte någonting där heller. Det är ju fullständigt orimligt. Jag tycker 

att man har behandlat det här förslaget lite märkligt.  

Jag tittade på de stenografiska protokollen, det var en väldigt omfattande 

debatt när den här motionen lades, närmare 40 olika anföranden om man 

också räknar in repliker. Jag blev förvånad att den tilldrog sig så stort intresse 

och att det kom så pass många förslag som kulturutskottet hade kunnat titta 

på. 

Man säger ifrån kulturutskottet sida, vilket jag också sade när jag presente-

rade det här förslaget; "det är svårt att hitta rättvisa mätmetoder till grund 

för resultatlöner". Utöver de förslag som finns i motionen nämnde jag om att 

basera resultatet i förhållande till betygen skulle slå snett. Då blir det så att 

lärare indirekt medverkar till att de själva påverkar sin lönesättning. Det kan 

vara en variabel. 

En annan variabel är att man bygger upp ett testformulär enligt läroplanen 

som eleverna skulle fylla i för att man på det sättet skulle få ett mått på kun-

skapsnivån. 

En tredje modell någon typ av rangordning ifrån lärarkollegiet. Jag har no-

terat, när jag pratat med folk inom utbildningsväsendet, att lärarkollegiet tro-

ligtvis är de som vet bäst hur respektive lärare lyckas i detta arbete. Det fanns 

tre olika variabler som vi pekade på här. Med tanke på det intresse som det 

här förslaget väckte i remissen är jag förvånad över att man inte lite mera har 

gått in på djupet ifrån kulturutskottets sida. Man säger helt kallt att inom ra-



  

  17 

men för gällande kollektivavtal finns det inte möjlighet att betala ut resultat-

lön för lärare, punkt slut.  

I den debatten som vi hade, i remissen till kulturutskottet, noterade jag 

också att finansministern Perämaa sade att det finns öppningar i resultatet av 

den avtalsrörelse som har funnits. Han omfattande också tankarna på att 

man ska försöka sporra till att också lärarna ska utföra ett bra arbete. Men 

hur ska man mäta detta var något som han pekade på och som många talare 

gjorde. Jag tycker att man ifrån kulturutskottet sida lite borde ha fördjupat 

sig i. Det var inte bara motionärerna som ställde den frågan utan också flera 

andra. Hur ska man kunna mäta på vilket sätt ett bra arbete utförs om man 

ska gå in för resultatlöner? Det tycker jag att kulturutskottet har missat. 

Jag noterade att ltl Ulla-Britt Dahl också den gången höll ett bra och initie-

rat anförande. Hon sade i ett replikskifte att det kan var ett inspirerande in-

slag hos lärarkåren. Det här förslaget handlade i grund och botten om att 

man skulle försöka ytterligare förbättra vårt utbildningsväsende. Vi pekade 

på flera olika förslag hur man kunde göra. Jag är lite förvånad över att kul-

turutskott inte har gått desto mera in på djupet i den problematiken. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack, herr talman! Vi har inte i det här skedet gått in i det mera i detalj. 

Det måste också funderas på när avtalen går ut. Man kan inte i nuva-

rande avtal göra någonting åt det här. Det är någonting som man i så fall 

får fundera på framåt.  

Jag tror fortfarande att det är inspirerande. Man ska också komma 

ihåg att det ligger i mycket arbete bakom det här. Har vi resultatlön 

inom landskapet för lärare så ska vi också ha resultatlön vidare. Det är 

jag alldeles säker på att kommer som ett brev på posten ifrån fackföre-

ningarna. Vi ska nog tänka lite till innan vi startar det här. Det är ju både 

arbetsgivare och arbetstagare som ska förhandla fram det här. Vi ska 

inte förhandla fram något resultatlöneavtal här. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Viceordförande Dahl säger att man inte i kulturutskottet desto mera har 

gått in i detalj på det här. Egentligen behöver man kanske inte göra det 

om man på basen av den kunskap man har kan konstatera att det här är 

en bra idé eller inte. I grund och botten bottnar det på att är det någon-

ting som kommer att stimulera och vara inspirerande för lärarkåren 

som, om jag använder det uttryck som ltl Dahl hade. Om man kommer 

fram till att det är positivt så kunde man ändå i grova drag peka på att 

det här är någonting som man borde gå vidare med. Nu tycker jag att 

man bara helt kallt konstaterar att det här inte ryms inom kollektivavta-

len såsom de är nu och då ska vi inte göra någonting mera, vilket jag 

tycker att är lite synd.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! I vårt parlamentariska system kommer oftast hemställnings-

motionerna lite längre ner på skalan av handlingar och ärenden i utskotten. 

Man kan naturligtvis diskutera om det ska vara på det sättet. Ser man på 
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många motioner så är det idéer och önskemål osv. Ibland kan man göra ett 

allmänt betänkande som är positivt eller man kan argumentera för att det här 

inte är genomförbart eller svårt att genomföra. Den här motionen är ganska 

kategorisk, dvs att man ska införa resultatlön och det kan vara en idé som kan 

vara bra. Jag skulle t.o.m. kunna argumentera för att vi på sikt kommer att 

närma oss olika modeller, resultat, bonus och prestation osv.  

Jag har faktiskt varit med om en form av resultatlön på universitetet i 

Uppsala för ett antal år sedan. Det var individuella förhandlingar. Vi som var 

anställda där fick komma till förhandlingar till arbetsgivaren och sedan ar-

gumentera för den eminenta produktens höga värde och långsiktiga effekter 

osv. Det blev sedan vad det blev. Det blev också mycket missnöje, svårigheter 

och problem att skapa en rättvisa. Det var kanske t.o.m. splittrande till vissa 

delar eftersom det blev ett gunstlingssystem. Det gällde att visa sig följsam. 

Nu var det inte så enkelt. Det finns mycket att diskutera.  

När det gäller resultatlön i skolorna är resultatet ofta kopplat till betyg. Be-

tygen beror ju inte enbart på lärarens insatser. Eleven är grundmaterialet. En 

del har lättare för vissa saker och svårare för andra saker. En del har funkt-

ionshinder och inlärningsförmågan går i perioder. Jag minns från min skoltid 

i lyceet att flickorna alltid var de bästa upp till en viss ålder och sedan sväng-

de det plötsligt. Sedan kom pojkarna i fatt och förbi lite beroende på ämnet. 

Det var alltså en utvecklingscykel också. I en viss ålder kanske pojkarna är lite 

större i truten, om talmannen ursäktar uttrycket, och gör sig därmed impopu-

lära med åtföljande dåliga betyg. Det har jag faktiskt konkreta exempel på, 

men det hör kanske inte hit. 

När det gäller problemet att mäta resultaten så tycker jag att det skulle 

vara värt att mera diskutera den kollektiva belöningen, t.ex. att man har fem 

procent av utbildningsbudgeten till utvecklingspengar i alla situationer som 

sedan fördelas beroende på ett kollektivt resultat, lärare eller lärarlag som har 

fått en klass att uppfylla vissa mål, att göra extra insatser, t.ex. att motionera 

mera regelbundet och mäta sina prestationer i vikt eller att lära sig matema-

tikens grunder på ett sätt där man stöder varandra. Hur man mäter resultat 

kan vara en sak men sedan att man kan belöna de klasser och de skolor som 

gör någonting extra. 

I den nya finska universitetslagen finns ett index för tilldelning av resurser. 

Det finns en bonuskomponent. Gör man kvalitetsinsatser så får universitetet 

eller högskolan en bonus. Det skulle vara en möjlighet. 

Rent allmänt kommer man på sikt mer och mer in på den här typen av lös-

ningar; bonus, resultatet, prestationer, individuella förhandlingar och kollek-

tiv och så vidare. Jag tror att det är nödvändigt därför att vi har begränsade 

resurser, det är ont om kompetens och man ska rekrytera bra lärare. Man 

måste ha ett utvärderingssystem så att de lärare som inte själva kommer till 

insikt att de ska göra annat gör det och att de som är bra för möjlighet att vi-

dareutbilda sig. 

Om jag läser kulturutskottet rätt så är det väl inte någon som läser in att 

idén som sådan med resultatkoppling till det man gör skulle vara fel. Däre-

mot är skolan på Åland, om vi tar grundskolan och gymnasiet, en form där 

man inte rekryterar lärare varje termin eller varje år. Man har lärare som är 

anställda. Ibland är de riktigt bra, oftast är de bra och ibland så får man 

kanske fundera på att ha arbetsrotation eller andra metoder för att öka lärar-

nas kompetens.  
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Vi har den andra ändan av den här dimensionen, hur anställningsförhål-

landet fungerar. Något hårdraget kan man säga att i universitetsvärlden i 

USA samlas man en gång i året i ett jättestort rum, det sätts poäng och man 

ropar in sitt bud på lön. Det finns en jury som bestämmer hur mycket man 

ska avväga dokumenterade prestationer mot vilken lön som man betalar. Det 

är en direkt marknads- och förhandlingsmodell.  

Med viss erfarenhet av hemställningsmotioner kan man säga två saker. Det 

finns motioner som är bra och som blir avslagna och sedan så småningom le-

der till resultat. Själv har jag varit med om motioner som har blivit godkända 

och det har tagit väldigt lång tid förrän det har blivit resultat. Ett exempel är 

dokumentationen av arkivhandlingar som nu görs elektroniska efter närmare 

tio år sedan den motion som satte igång processen lades i lagtinget.  

Till motionären Anders Eriksson ska jag göra en prognos som tröst för att 

jag kommer att stöda att den här motionen förkastas. Inom tio år kommer det 

att finnas mera resultatinslag i lärarnas och skolornas verksamhet än vad det 

finns idag. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag förväntade mig att ltl Erland skulle vara relativt positiv till det här 

förslaget. När det lades hade vi ett gott samarbete mellan Ålands Fram-

tid och ltl Erland. Vi hade nästan en koallision vill jag minnas, allt annat 

skulle ha varit en stor förvåning. 

När det gäller det som sades om behandlingsordningen i utskotten, 

givetvis är jag fullt medveten om att lagframställningar och president-

framställningar går först. Jag har noterat att det faktiskt finns tomma 

bord i flera utskott men ändå sammanträder man inte fast det finns, en-

ligt mitt förmenande, jag är givetvis part i målet, ganska goda förslag 

genom hemställningsmotioner som inte behandlas, vilket jag tycker att 

är synd. Vi försöker från Ålands Framtid ha väl genomarbetade förslag. 

Det som var svårt med det här förslaget var hur man skulle mäta och hur 

skulle man utarbeta en grund för resultatlönerna. Ltl Olof Erland pra-

tade om de kollektiva belöningar medan det här förslaget mera tar sikte 

på individuella belöningar, det lilla extra som man gör som en enskild 

lärare skulle kunna premieras i ekonomiskt hänseende. 

Talmannen  

Tiden är ute! 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Skulle inte alliansen ha spruckit om än tillfälligt här i riks-

dagsvalet så kanske jag skulle ha lagt ner min röst av taktiska skäl. 

Resultatlön och uppmuntran för lärare är helt legitimt. Problemet ska 

ses i ett större sammanhang, då har man detta med kollektiva belöning-

ar som en sak. Som relativt erfaren lärare anser jag att när kollektivet 

blir belönat, till exempel får ett forskningsanslag eller någonting sådant, 

så är också det en individuell stimulans. Om man börjar gå in på lönesi-

dan så då har vi detta med kollektivavtal med problem osv. Det är säkert 

okej, det kommer att vara en utveckling. En hemställningsmotion inte är 

det som avgör om det blir någonting. 
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Talmannen  

Tiden är ute! 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Hemställningsmotioner möter ibland en gäspning och ibland blir det en 

ganska ingående debatt. Det är få hemställningsmotioner under den här 

mandatperioden som det har varit en så ingående remissdebatt som det 

var runt detta förslag. Det tyder på att det fanns någonting som var in-

tressant i förslaget i grund och botten. Jag delar ltl Erlands prognos, så 

brukar det vara. Därför har Ålands framtid också logon; ”Ålands framtid 

visar vägen”. Det tar ett par år men så småningom blir idéerna förverkli-

gade. Vi är helt eniga också när det gäller prognosen. Kanske det inte 

ens tar tio år innan vi får se resultatlöner inom det här området. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! När det gäller prognoser så tror jag att Åland har en fram-

tid också i det här avseendet. Jag vill för egen del säga att jag inte går 

upp och säger någonting i talarstolen för att undvika att gäspa eller 

somna, utan det är för att det är värt att diskutera. Sedan är det en an-

nan sak hur man går vidare. Det är ju ett omfattande problem som kul-

turutskottet har lyft fram. Man kan säga att kollektivavtalen är en for-

malitet, en liten del, men det är en mycket, mycket viktigt del för det ger 

en stadga åt yrkeskåren, som har en trygghet i sin anställning och sina 

löneförhandlingar. Jag tycker inte alls att man behöver vara missmodig 

för att kulturutskottet för ett resonemang som lyfter upp den här frågan, 

men förkastar motionen som sådan, som är ganska kategorisk på det 

sättet att det ska införas ett visst system.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Danne Sundman  

Herr talman! Det här är också en intressant fråga. Det är frågor som obunden 

samling drev ganska aktivt före min tid i politiken. Det har varit väldigt hårda 

diskussioner om resultatlön och betygsättning av lärarna i lagtinget tidigare. 

Jag tycker att det är bra att man från Ålands Framtids sida lyfter upp sådana 

här frågor. Det här är väldigt viktiga saker att fundera på. I likhet med vad 

som sades här i tidigare anföranden måste utveckling måste börja någon-

stans. Utvecklingen börjar ofta i hemställningsmotioner, även om de avslås 

och till och med att man kanske pratar emot dem. Sedan börjar man fundera. 

Så går det med alla idéer. Ålands Framtid ska ha en eloge för arbetet med de 

här sakfrågorna. 

När det gäller lärarnas löner så tror jag att problemet är hur man mäter 

rätten till resultatlön. Man behöver inte fastna på det problemet. Ännu vikti-

gare är att lärarna åtminstone in för sig själva aktivt får utvärdera sitt värv. 

Det kanske inte riktigt sker i tillräcklig utsträckning idag. Att man mera sys-

tematisk skulle få utvärdera sig som lärare. Då ska man givetvis också fråga 

vad eleverna tycker. Det är ett slags betygsättning, men inte på samma sätt 

som lärarna betygsätter eleverna. Detta för att inför sig själv kunna förändra 

sitt sätt att möta elever, bedriva undervisning och kanske förnya sin under-

visning i sak eller i metod. Jag tror att det är väldigt viktigt för lärarna. Lärar-
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yrket är egentligen ytterst kritiskt för ett kunskapssamhälle som Åland är. Att 

vi har duktiga lärare som är entusiastiska, hela tiden utvecklar sig och hänger 

med och inte bara ser sitt arbete som någonting som man går till dagligen, 

utan att man verkligen har ett kall. Då gäller det för oss politiker att skapa en 

intressant miljö att verka i, så att vi dels lockar de bästa lärarstuderandena 

och sedan när de kommer ut i arbetslivet att miljön där och möjligheterna är 

de allra godaste. Då kanske resultatlön är en del av den miljön så att om man 

känner att man verkligen är på vågens framkant och om man tar del av de 

möjligheter som finns och utvecklar sig så ska man också premieras för det. 

Därför är resultatlön viktig. Jag tror inte att man ska knyta det så mycket till 

elevernas betyg, att tänka rent tekniskt att om klassen hade 8 i medeltal så 

blir det en viss lön och hade man bara 7,5 i medeltal så blir det en annan lön. 

Man ska mera basera resultatlönen på hur man tar till sig och utvecklas. Just 

för att återkoppla till när en ungdom väljer läraryrket, det verkar intressant 

för där kan man få extra lön om man utvecklar sig. Jag tror att det är detta 

som ska ligga till grund. Så är också mycket tankarna hos motionären. 

Talmannen  

Begäres ytterligare ordet? Diskussion 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. 

Enda behandling 

8 Social och emotionell kompetens som skolämne 

Kulturutskottets betänkande (KU 3/2010-2011) 
Ltl Anders Erikssons m.fl. hemställningsmotion (HM 10/2009-2010) 

Först tillåts diskussion och efter det vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion.  

Ltl Ulla-Britt Dahl   

Herr talman! Kulturutskottet har behandlat hemställningsmotion nr 

10/2009-2010. En utredning föreslås beträffande möjligheterna att införa ett 

fristående skolämne med fokus på utveckling av elevers sociala och emotion-

ella kompetens. 

Utskottet konstaterar att såväl föräldrar, skola och kommunen har ett delat 

ansvar för att barn och ungdomar ges möjligheter att utveckla sin sociala och 

emotionella kompetens. Det har framkommit att de gällande läroplanerna för 

grundskolan ger stort utrymme för utvecklandet av elevernas sociala och 

emotionella kompetens genom skolornas värdegrundsfostran i de befintliga 

läroämnena. I en del skolor tas dessa frågor upp inom ramen för olika projekt 

eller teman. Vi tror att de faktiskt stimulerar till mer social kompetens.  

Då utskottet erfarit att landskapsregeringen också i den nya läroplanen för 

grundskolan kommer att ägna särskild uppmärksamhet åt utvecklandet av 

social och emotionell kompetens föreslår utskottet att motionen förkastas. 

Tack, herr talman. 
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Ltl Anders Eriksson 

Talman! Det var ett kort och kärnfullt betänkande från kulturutskottet. Jag 

tycker inte riktigt att den här korta motiveringen hänger ihop. Jag ska åter-

komma till det. 

Jag noterade att både ltl Dahl och jag var med på det första allmänna in-

formationsmötet kring nya turiststrategin. Jag blev lite förskräckt då, vi får 

hoppas att det har gått framåt sedan dess. Tittar vi på turismen så är servicen 

A och O, att människor uppträder på ett artigt och inbjudande sätt är oerhört 

viktigt. Det skulle göra Åland som resmål mer attraktivt. Mot den bakgrun-

den har den här typen av ämne en stor betydelse. 

Att införa social och emotionell kompetens som ett ämne på schema accep-

terar och poängterar man elevernas känslor och sociala liv, vilket förhopp-

ningsvis på sikt leder till att man stärker elevernas mentala och sociala hälsa i 

tider med bland annat ökade depressioner.  

Alla dessa tre olika förslag som vi har behandlat efter varandra hänger lite 

ihop. Den utredning som man hänvisade till tidigare var antagligen under-

sökningen Hälsa i skolan år 2009, fast vi inte riktigt fick rätt rubrik på den. 

Där pekades det på att åttonde- och niondeklassister med medelsvår eller 

svår depression mellan åren 2001-2009 nästan har fördubblats. Det är fak-

tiskt ganska skrämmande siffror.   

Också här är det lite som med fysisk fostran att en stor mängd forskning 

stöder att EQ-undervisning i skolorna har positiva effekter på studieresulta-

ten. Bland annat i de amerikanska universiteten, Georgetown och Yale, har 

man den här typen av ämnen som en obligatorisk del av undervisningen. 

Om vi tittar på vad kulturutskottet säger om den här eminenta idén, man 

säger för det första: ”Såväl föräldrar, skola och kommunen har ett delat an-

svar”. Jag var lite tveksam till varför kulturutskottet har plockat in kommu-

nen här. Det är väl främst föräldrar men också skolan som har ett ansvar för 

att barn ges möjligheter att utveckla sin sociala och emotionella kompetens. 

Sedan säger man; ”det har framkommit att de gällande läroplanerna för 

grundskolan ger stort utrymme för utvecklandet av elevernas sociala och 

emotionella kompetens. ”Om jag läser kulturutskottets betänkande rätt så är 

det här någonting som är skött relativt långt redan idag. Man pekar på att det 

kan tas upp inom ramen för olika projekt eller teman. Sedan går man vidare 

och säger; ”den nya läroplanen för grundskolan kommer att ägna särskild 

uppmärksamhet åt utvecklandet av social och emotionell kompetens.” Jag 

tycker att det här inte riktigt hänger ihop. Om det är så bra idag, då förstår 

jag inte varför man ska ägna särskild uppmärksamhet åt det framöver. Jag 

ser att ltl Erland också är talare i det här ämnet så vi kanske kommer att få en 

prognos om när den här motionen kommer att gå igenom. Det ska bli intres-

sant. 

Hur ser man riktigt på det ifrån kulturutskottets sida? Är det bra som det 

är idag eller kommer det att bli bra när den nya läroplanen träder i kraft? Det 

är lite oklart för mig. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag tyckte att ltl Anders Eriksson kom med någon sväng 

här som jag reagerade på. Den var antagligen riktad mot mig, om detta 

med hälsa i skolan. Det rör dem som går i klass åtta och nio. Det finns 

gjort t.o.m. för 2010. Sedan finns det ett hälsopolitiskt program som 
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omfattar hela befolkningen och där finns de här sammanfattningarna. 

Där lyfter man fram den här stora skillnaden mellan gymnasieelever, de 

som går i yrkesläroanstalter och de som går i det teoretiska gymnasiet. 

Så ser det ut. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Bästa ltl Sundback, det var nog absolut inte meningen som vare sig nå-

gon sväng eller släng. Det var antagligen jag som missförstod det. Jag 

trodde att ltl Sundback hänvisade till undersökningen Hälsa i skola år 

2009. Om jag missförstod så ber jag om ursäkt. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik   

Herr talman! Efter hörande uppfattade vi i utskottet att det finns ut-

rymme idag att få in det här. I vissa skolor fungerar det om man tar in 

ämnet mera. Eftersom man håller på med en ny läroplan så tittar man 

på det här och funderar om det helt ska nämnas. Jag tycker nog på något 

vis att det hänger ihop ändå. Eftersom det inte är nämnt som ett ämne i 

läroplanen i grundskolan idag men det finns ändå utrymme i de olika 

ämnena för att uppmuntra till det här och använda sig av de verktyg 

som man har för att undervisa i social kompetens.  

Jag håller med ltl Eriksson om att det här är viktigt när det gäller tur-

ismen, att vi har folk som har kompetens och att man motsvarar kraven 

som finns. Vi i kulturutskottet uppfattar, efter hörande, att man tittar på 

detta och ser om man ska kunna göra någonting mera. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är väl så som jag försökte motivera detta. Det är ju inte viktigt bara 

för turismen utan det är viktigt för hela det åländska samhället både 

ekonomiskt-, hälsomässigt- men också på att studiemässigt plan. Det 

finns egentligen tre viktiga bevekelsegrunder för att gå vidare med det 

här. 

Om man läser kulturutskottets betänkande kan man inte riktigt utläsa 

om kulturutskottet anser att det här är ett viktigt ämne eller inte. Nu no-

terade jag att viceordförande Dahl säger att det är ett viktigt, vilket jag är 

tacksam för. Men i själva utskottsbetänkande får man inte en klar upp-

fattning om vad kulturutskottet tycker. Tycker man att det här är ett vik-

tigt ämne eller inte? Man pekar bara på att det finns nog möjligheter 

inom nuvarande läroplan och det kanske kommer att finnas ännu större 

möjligheter inom kommande läroplaner. Det blir lite oklart vad man sist 

och slutligen tycker. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik   

Tack, herr talman! Vi anser nog att det är ett viktigt ämne. Men eftersom 

man redan jobbar på det så ansåg vi att motionen kunde förkastas. Man 

jobbar på och tittar på det här i regeringen. Det fanns inte någon anled-

ning att gå vidare med detta för man jobbar redan med det.  
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Ltl Anders Eriksson, replik 

Så blir ofta spelet mellan regeringspartier och oppositionen. Om man 

jobbar med det eller eventuellt inte jobbar med det så kan man peka på 

att man jobbar med de här frågorna så då får man vägen ner i pappers-

korgen lite snabbare. Det är någonting som vi har lärt oss. Jag tror fak-

tiskt att det skulle ha varit bra om också kulturutskottet, som är ett spe-

cialorgan när det gäller utbildningsfrågor, klart och tydligt har skrivit ut 

att detta är ett viktigt ämne och att det här är någonting som man bör 

prioritera i den åländska utbildningspolitiken. 

Talmannen  

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Olof Erland 

Herr talman! En ny motion och en annan åsikt, kan man väl säga. Jag är inte 

så säker på att man i det här fallet ska göra en prognos på när den här mot-

ionen är förverkligad. Det har att göra lite med terminologin eller nomenkla-

turen. Om man ser på skolan så finns det läroämnen; matematik, historia, 

språk, kemi, fysik och religion och i kulturhistoria osv. Tar man då emotionell 

och social kompetens så är det diskussionsämne. Det är mycket viktigt och 

aktuellt. Men om det ska vara ett skolämne som sådant är en annan sak. Ser 

man t.ex. på turistmarknadsföring så fanns det en kampanj här runt -86, -87 

eller tidigare; ”Le en smula”. Vad betyder det? Det är väl ett uttryck för social 

och kanske också emotionell kompetens. Om man har ett stelt påklistrat le-

ende så kanske det blir tvärtom. Det är väl inte så enkelt.  

Man kan visa hur terminologin speglar samhället. För mig är turistorgani-

sationen fortfarande turistföreningen eller turistförbundet. Men det kallas för 

Visit Åland. På Ålands Högskola har man kurser eller linjer i turistmarknads-

föring, turistkunskap. Men vad kallas det? Hospitality Management. Vem 

skulle ha kunnat göra den prognosen för tio år sedan? Att vi kommer att ha 

Hospitality Management som ett ämne inom sektorn Visit Åland. Naturligtvis 

säger man, åtminstone på landsbygden där språkkänslan kanske är den 

bästa, Visit Åland, (med betoning på det första i) för det är egentligen det som 

det betyder, på ett lite knöligt språk. Men talar man med amerikanska poten-

tiella turister, turister från Nya Zeeland eller från Australien så då är Visit 

Åland utmärkt. Vi är ju inte integrerade i den världen helt hållet. 

När jag var ung så kallades social och nationell kompetens för folkvett. 

Man skulle visa respekt för äldre människor och man skulle vara artig och be-

levad. Det var någonting som samhället hade som utgångspunkt för att man 

så småningom skulle bli åtminstone ett embryo till en hederlig och värdefull 

medborgare. Man måste kunna prata med folk och man måste kunna be-

härska sina känslor.  

När skolan ska definiera sin uppgift ingår det här i själva fostran. Emotion-

ell och social kompetens är ju en del av fostran. Jag kan på sätt och visst för-

stå detta med att kulturutskottet nämner kommunerna för där har man dagis, 

eftis och fritidsaktiviteter. I kommunerna har man ungdomsföreningar. Man 

lär sig att debattera och man lär sig umgås. Man har tjejgrupper och killgrup-

per.   

Emotionell kompetens är något som alla bör eftersträva för sig själv och för 

sina barn, liksom social kompetens. I näringslivet behöver man ha människor 
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som kan sälja annat än dammsugare, dvs man behöver ha folk som kan ha 

komplicerade tjänster och som kan bygga upp relationer osv. Hela fenomenet 

att ha sunt förnuft och vara en vettig människa inkluderar de här sakerna. 

Men att göra det till ett särskilt skolämne kan jag tänka mig att man funderar 

på just i samband med kulturella frågor, religion frågor och annat. Prognosen 

om hur den terminologin kommer att utvecklas är svårt att säga.  

Ett intressant aktuellt utvecklingsfenomen är den svenska skolpolitiken, 

som jag tycker att är ganska spännande. Den är genomtänkt och väl med-

veten. Det råkar ju vara en liberal utbildningsminister, men det är inte det 

som jag tänker på. Det är att man faktiskt lyfter upp lärandet som viktigt. Jag 

har sett det inifrån och utifrån och har haft insyn i den svenska ”flumskolan”. 

Det är definitivt så att man nu på senare år har insett att man måste ta läran-

det på allvar. Om man tar detta med social och emotionell kompetens så gör 

man särskilda insatser i den pedagogiska utbildningen. Man ska kunna han-

tera personer som har ett behov att förbättra sin kompetens på de här områ-

dena på ett bättre sätt. Man har en indelning i olika typer av behov. Det gäller 

nedsatt syn, nedsatt hörsel, begränsad talförmåga och utvecklingshinder, in-

klusive detta med att lära sig umgås i grupper. Det finns som bakgrund till att 

man ska lära alla barn, oberoende av förmåga och förutsättningar, att ha de 

grundläggande värdena som finns i en sund fostran. En sund själ i en sund 

kropp kunde man säga om man kopplar ihop detta med den föregående mot-

ionen. Det är en utvecklingsmålsättning där skolan har en viktig roll men där 

familjen är utgångspunkten. Kommunen har i vårt välfärdssamhälle också en 

viktig roll.  

Jag skulle vilja säga, kanske med en viss överdrift, att kulturutskottets be-

tänkande är föredömligt kort. Man trycker inte undan problemet som ovä-

sentligt, men man kanske ser det i ett sådant sammanhang att det är en del av 

den utveckling av läroplaner som pågår. Det är den motion som täcker in väl-

digt viktiga fenomen. Hur man ska utveckla det här området som ett sko-

lämne, där har jag lite svårt att hänga med. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

I det föregående ärendet tyckte ltl Erland att klämmen var för katego-

risk. Just mot den bakgrunden utformades den här klämmen på ett lite 

mera fritt sätt så att det skulle kunna passa att omfattas vid en eventuell 

omröstning. Klämmen sade; ” man hemställer om en utredning beträf-

fande möjligheterna att införa ett fristående skolämne med fokus på 

utveckling av elevers sociala och emot generella kompetens” En utred-

ning för att se om det är möjligt eller inte.  

Det är i för sig glest i bänkarna men jag är räknekunnig så jag tänker 

inte driva den här frågan till omröstning. 

Visst, ltl Erland, är det ett diskussionsämne. Likväl så behöver man 

kanske både praktiskt och teoretiskt lära sig det på samma sätt som man 

till exempel lär sig retorik. I USA har man någonting som man kallar för 

small talk, kall prat, som ett ämne på schemat. Om vi använder oss av 

åländska skulle många ålänningar tycka att det är ”jål”. Men jag tror 

personligen att det är viktigt att man också lär sig de här frågorna.  

Talmannen  

Tiden är ute! 
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Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Ja, jag tycker att resonemanget är väl värt att föra. Ltl An-

ders Eriksson har faktiskt en poäng i att jämföra USA och Åland. Jag 

tycker mig se den väsentliga skillnaden i samhället. I USA har man kur-

ser i retorik och small talk.  

Jag ser att ltl Danne Sundman finns här på listan. Han kunde säkert 

berätta om samma upplevelse som jag har, att small talk och retorik lär 

man sig på ungdomsfester, kaffekalas och andra kalas. Det är en på-

gående aktivitet. I lagtinget är det kanske lite mera upplåst big talk me-

dan small talk förekommer i mindre grupper. Samhället är ju inte utan 

social och emotionell kompetens så att det behövs särskilda kurser och 

ämnen i skolan. Lär man sig matematik tillsammans med andra så blir 

man också mera emotionellt och socialt kompetent. Lär man sig grupp-

arbeten och projektarbeten i skolan så blir det en effekt av den inlär-

ningsprocess som man har i olika läroämnen. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Om jag förstår ltl Erlands replik rätt så menar han att det här ämnet 

som efterlyses i den här motionen och retorik är någonting som man 

kan lära sig på kaffekalas. Om inte jag missminner mig så tror också att 

vi lagtingsledamöter har erbjudits kurser i retorik. Det är inte någonting 

som jag har efterlyst, men jag vill minnas att det har erbjudits sådana 

utbildningstillfällen.  

Jag tycker ändå att det är en väsentlig skillnad om man har det som 

ett fristående ämne eller om det vävs in i andra ämnen. Vissa ämnen kan 

eleverna kanske till om med bättre än lärarna ibland och andra ämnen 

kan de absolut inte. Men i många fall så tror att det skulle vara mycket 

bra om man direkt, både praktiskt och teoretiskt, kunde lära sig detta på 

samma sätt som retorik. Det är min absoluta övertygelse. Det är viktigt 

att det kan vara ett fristående ämne.  

Ltl Erland, vi får se tiden an. Min prognos är att detta också är någon-

ting som kommer att komma så småningom. 

Ltl Olof Erland, replik 

Jag sade att jag inte ska göra någon prognos. Jag anser att det här är 

någonting som har funnits, som finns och som kommer att finnas. Pro-

blematiken är att när det gäller ämnen i skolan så har vi ämnen idag 

som får stryka på foten av olika skäl. Jag tycker att vi borde ha mera 

svenska, det kan inkludera retorik. För mig är det inte så stor skillnad på 

det, retoriken är en specialgren. Det borde vara mera historia. Historie-

medvetenheten är låg. Det är viktigt, det ger också kompetens, både 

emotionell och social. Alla naturvetenskapliga ämnen som i ett längre 

perspektiv har gått ner gör att det är problem att hitta folk inom IT-

branschen och inom vetenskapligt baserade yrken.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Danne Sundman  

Herr talman! Det här är också en viktig sak som lyfts upp i den här motionen. 

Däremot vill jag säga, vilket jag också sade i remissen, att det här är nog en 
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sak som i första hand inte är skolans ansvar. Man ska vara försiktig att påföra 

skolan detta. När samhället börjar göra någonting så kan man också ta bort 

det ifrån den som gjorde det tidigare. Det här är ju någonting som i huvudsak 

ska göras utanför skolan. Det ska göras i hemmet av föräldrarna. Det nämns 

också utskottets betänkande. 

Om man pratar om social och emotionell kompetens så är det ju en väldigt 

bred benämning på en väldigt viktig förmåga hos människor att kommuni-

cera. Däremot finns det en del av det som är skolans ansvar. I skolan behöver 

man lära sig att fungera i grupp. Man måste lära sig att hålla presentationer, 

att i grupp ta ansvar för sin del, komma med ett resultat, debattera och tänka 

kritiskt i förhållande till de andra i gruppen. Det är sedan skolans ansvar. Jag 

tror inte man ska ha ett skilt ämne där man lär sig detta, utan detta ska ge-

nomsyra hela skolarbetet. Detta är en väldigt viktig sak. I så gott som alla 

ämnen ska man ha det här tänkandet i botten, att man samtidigt lär sig att 

fungera i grupp.  

En stor fördel är för oss här på Åland är att vi har möjlighet att ta del av 

bra saker både från det finska och från det svenska samhället. Jämför man 

skolan och vissa egenskaper hos befolkningen så ligger den finska skolan väl-

digt högt när det gäller PISA undersökningen. Man är det rentav bäst i värl-

den. Medan den svenska skolan är längre ner på skalan och man säger att 

man har stora problem med inlärningen i skolan. Men om man vänder på det 

och tittar vad PISA mäter, ja, PISA mäter kunskapsmängden som man lär sig 

i skolan. Man mäter i väldigt liten utsträckning just sådana här egenskaper. 

Den svenska skolan är, högst troligen, världsbäst på att lära ut just de här 

egenskaperna. Det är inte som ett skilt ämne utan det är generellt hur den 

svenska skolan fungerar och är uppbyggd. Alla ämnen präglas av detta. En 

elev som kommer ur den svenska grundskolan är mycket mera socialt kompe-

tent och kan detta mycket bättre än en elev som kommer i från den finska 

skolan. Trots att det är så hyllar vi den skola som PISA lyfter upp. Jag tycker 

att man ska tänka efter. I den åländska skolan kanske vi tar de bästa av de här 

två världarna, det är åtminstone min uppfattning. Man har mycket influenser 

från Sverige och man tar fördelarna från den svenska skolan samtidigt som 

grunden, basen och kunskapsinlärningen liknar mycket den finska. Det här är 

väldigt viktigt att komma ihåg. Jag tror, som sagt var, inte på att detta ska 

vara ett fristående ämne utan detta ska man lära sig i alla ämnen. 

Sedan ska inte skolan försöka att göra om ålänningarna. Om man inte är 

framfusig och stoppar varje turist som kommer hit och man vill presentera 

sig så kanske det också är lite charmigt. Ålänningen är som ålänningen är. Nu 

är det för det första svårt att definiera hur en ålänning är. Det är individuellt. 

Det kan finnas någon som är väldigt blyg och tillbakadragen och så finns det 

någon som är väldigt positiv, precis som det är inom alla folk och inom alla 

länder. Det finns regionala skillnader. En storstadsmänniska från Helsingfors 

eller Stockholm kanske är mycket mera framfusig än vad en landsortsbo, en 

norrlänning, är.   

Skolan ska ju inte försöka göra om befolkningen till den delen. Då kan det 

bli fel. Det oaktat så är det här viktiga egenskaper. Framförallt är det viktigt 

inom besöksnäringen. Jag tror att ålänningen generellt är väldigt duktig på 

att bemöta gäster. Man har sedan urminnes tider haft gäster som har kommit 

här förbi. Jag tror inte att ålänningarna har svårt att ta sig an nya bekant-

skaper. Globalisering är ingenting nytt för ålänningarna som har släktingar 
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runt om i världen och som själv kanske varit runt och seglat i världshaven. 

För turismens skull ser inte jag någon kris i detta.  

Till sist vill jag säga att skolan ska åtminstone inte bromsa de här egen-

skaperna, som barnen kanske har när de kommer till skolan. Jag upplevde 

tyvärr lite min egen skolgång så. Det kan fortfarande finnas kvar i skolsyste-

met idag, man bromsas lite när det gäller de här egenskaperna. Det är gene-

rellt sätt viktigt att se över så att man inte försämrar de här egenskaperna. 

Den skolan som är bra i PISA undersökningen måste bromsa för att få in 

kunskap, man måste ta bort andra egenskaper istället, det är olyckligt.  

Det här är en hemställningsmotion som blir förkastad, jag tror att diskuss-

ionen som har varit nu och tidigare i remissen är något som man tar med sig i 

regeringen och i det här utvecklingsarbetet.  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik  

Tack, herr talman! Det är oerhört intressanta ämnen som diskuteras här 

idag. Jag upplever att man skulle kunna gå mycket djupare in i de här 

ämnena än vad man kan göra i replikskiften. 

När det gäller PISA, så har de nog ambitionen att visa hur man är 

rustad för framtiden. När det gäller t.ex. matematikinlärning så innehål-

ler inte PISA uppgifterna algoritmer och liknande. Det är t.ex. problem-

lösning. Det finns många sidor att titta på för att se om man tycker att 

det här är bra eller inte bra.  

När det gäller den sociala och emotionella kompetensen så tror jag att 

behovet bara ökar att utveckla den sociala och emotionella kompeten-

sen. Däremot tror jag, precis som ltl Sundman, att det här inte ska vara 

ett särskilt läroämne. Jag håller helt med om att det ska genomsyra de 

olika ämnena. Jag tror också att det hör mycket ihop med vilken peda-

gogisk metod man använder sig av.  

Ltl Danne Sundman, replik  

Herr talman! Det här är ett ämne som man kunde prata mycket och 

länge om. Nu kommer det också nya arenor att fungera på. Jag upplever 

att PISA undersökningen inte hänger med sin tid, vilket jag redan sade 

2003 på Island under en stor konferens. Den mäter inte rätt egenskaper. 

Den mäter kunskapsinlärning osv. Man borde också mäta hur man fun-

gera socialt, särskilt i och med alla nya sociala medier och deras roll 

t.o.m. i världspolitiken. Det är väldigt viktigt att våra framtida medbor-

gare har de egenskaperna på rätt. När det gäller PISA undersökningen 

så funderar man också på hur den kunde ändras. PISA resultaten är 

orättvisa när man ser på den finska och den svenska skolan. Den 

svenska skolan är inte så dålig som PISA säger i sina undersökningar.  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik  

Herr talman! PISA mäter vad PISA mäter. PISA är en bland många olika 

internationella undersökningar. Jag tror att det är viktigt att man tar del 

av många olika undersökningar och tar lärdom av dem. Var och en har 

sina poäng som de tar fram. Alla är så beroende och oberoende som de 

är och man kan alltid kritiskt granska undersökningar.  

När det gäller den sociala och den emotionella kompetensen och pe-

dagogiska metoder så finns det ju olika projekt men också undervis-

ningsmetoder som verkligen gynnar detta att uttala sig. Och också att 
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skapa trygghet när det gäller att respektera varandra, lyssna och tala och 

när det gäller sammanhållning och hur man kan argumentera utan att 

bli osams och liknande saker. Jag tror att det är verktyg som är ovärder-

liga att ha med sin inför framtiden. Jag unnar alla barn och ungdomar 

att få med sig det. Sedan hänger det också på vilken pedagogisk kunskap 

som lärarna har och vilket intresse de har för att odla det här. Jag vet att 

det är väldigt många lärare som gör det på ett utmärkt sätt.  

Ltl Danne Sundman, replik  

Talman! Jag tror också att vi är välsignade med en sådan lärarkår. Och 

att man har en sådan uppfattning i skolan att det här ska man aktivt 

ifrågasätta och utveckla sin inom. Man tar del av både influenser österi-

från, västerifrån och från andra håll och drar nytta av att vi på Åland har 

ett väldigt småskaligt skolväsende med små skolor där det är lätt att 

göra vissa små förändringar. När det gäller den här sakfrågan så är 

Åland välförsörjt med utveckling.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! För en gångs skull är ltl Sundman och jag principiellt 

överens i den här frågan. Man gärna vill dela upp vad som är familjens 

ansvar och vad som är skolans ansvar. Normalt kan man konstatera att 

det här tillhör familjen. Men vi har de facto väldigt många familjer här 

ute som inte fungerar i samhället och vars barn också måste lära sig det 

här. Never ending story pratade de om från sjukvården tidigare, man 

kände igen föräldrarna, barnen kom och barnbarnen kom osv. Det är 

inom missbrukarsektorn. Det gäller också detta hur man beter sig.  

 Vi hade en charmkurs för lagtingsledamöterna som Carmen höll an-

gående hur man beter sig, det kanske inte talades så mycket om emot-

ionell kompetens. Hon framhöll att det är viktigt att man vet hur man 

ska bete sig. Väljer man sedan att bete sig som en slusk eller som en som 

kommer från skogen så är det okej det också, men man ska förstå varför 

man inte tas på allvar. Samma sak är det här, det är viktigt att våra barn 

vet vilka krav de har på sig.   

Ltl Danne Sundman, replik  

Herr talman! Det har väl nog inträffat förut att ltl Åke Mattsson och jag 

har varit överens. Jag tror inte att det bara har inträffat en gång. Här är 

vi överens också när det gäller att det är skillnad på att man ska veta hur 

man ska bete sig och sedan en annan sak hur man beter sig. Där kan 

skolans roll vara lite olika. Det är viktigt också att veta hur andra beter 

sig, att möta olika kulturer på rätt sätt. Där är ju nämnda lärare, Car-

men, expert när det gäller internationella affärsrelationer, hur man för-

väntas vara i olika sammanhang. Det kanske man inte kan föra in i 

grundskolan. Man måste åtminstone berätta och lära sig att det finns 

olika sätt att vara. Sedan kan det vara svårt att definiera vad som är rätt 

och fel. Det är klart att skolan ska försöka göra både och, lära vad som är 

rätt och fortsätta på det som hemmet har grundat, att vara på rätt sätt.  
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Ltl Åke Mattsson, replik 

Så här långt tycks vi vara helt överens. Det är väl det som kanske är det 

unika. Vi brukar ha lite små skiljaktigheter annars.  

Jag begärde replik ytterligare för detta med att föräldrarna gör fel. 

Det är väl där som skolan borde komma in. Det som Carmen lärde oss, 

det gjorde hon på 4-5 timmar. Jag har väldigt ofta nytta av det och 

kommer vidare med. Kanske man inte borde ha det som ämne men det 

ska vara ganska tydligt inskrivet vilka kompetenser ska man ha när man 

gått ut årskurs 7 och att man ska ha insikt i vissa kulturer. Där kanske 

det fattas en bit just nu. Kommer man så långt så är vi en bra bit på väg.  

Ltl Danne Sundman, replik  

Är det så att föräldrarna har fel beteende så ska föräldrarna ändra sig 

och ta rätt beteende. Jag ser det som väldigt viktigt vad man är för före-

bild för sina barn. Jag har sagt att jag ska vara nykter i 20 år, under tid 

som mina barn växer upp, tills den yngsta är 20 år. Jag utmanade också 

ltl Åke Mattsson och han valde att inte komma med och vara nykter den 

gången. Det är bara en detalj i sammanhanget. Det viktiga är att man 

inte tar över föräldrarnas roll. Man ska från skolan också aktivt pracka 

på föräldrarna och övriga samhället rätt rollfördelning, vilket som är 

skolans ansvar när det gäller att fungera i grupp och vilket som inte är 

det men som ändå ska fungera utan att skolan måste reda upp efter för-

äldrar som gör fel. Det är viktigt att vara tydlig också ifrån skolans sida. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Tidigare under debatten kallades EQ-ämnena för folkvett. 

Givetvis är det i grunden föräldrarnas ansvar. Om man som ltl Sundman 

ser risker med att man ersätter föräldraansvaret med att man inför den 

här typen av ämnen i skolan så då har man hamnat väldigt snett. Tan-

ken med den här motionen är att man ytterligare skulle förfina de soci-

ala och emotionella egenskaper och kompetenser hos eleverna, inte att 

det ena skulle utesluta det andra. För mitt vidkommande känns det bra 

att kulturutskottet har konstaterat att det här är ett viktigt ämne. Jag 

ville bara säga att det ena inte ska utesluta det andra, utan tvärtom för-

stärka egenskaperna. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det uppnår man om man är säkert strikt i rollfördelningen 

från skolans sida och klart definierar vad som är skolans roll och vad 

som ska vara föräldrarnas och hemmets roll. Det som kulturutskottet 

säger, att det är kommunernas ansvar, ja, om det är sociala problem 

med en elev så ska man inte lasta det på skolan. Då finns det andra 

kommunala myndigheter som ska ha det ansvaret. Jag tror inte att man 

uppnår detta genom att ha ett skilt ämne där man lär sig om det, utan 

skolan ska genomsyras av det. Alla ämnen ska genomsyras av det här, 

sedan är det mer eller mindre relevant i olika ämnen. Undervisningen 

och verksamheten i skolan och elevernas inflytande, som vi diskuterade 
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under ungdomsdebatten, är också väldigt viktigt för att skolan ska fun-

gera på rätt sätt.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Begäres 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. 

För kännedom 

9 Godkännande av avtalet med Liechtenstein om utbyte av upplysningar i fråga om 

skatteärenden 

Republikens presidents framställning (RP 13/2010-2011)  

Ärendet upptas till behandling vid plenum 07.03.2011. 

10 Avfallsdirektivet 

Landskapsregeringens framställning (FR 12/2010-2011) 

Ärendet upptas till behandling vid plenum 07.03.2011. 

11  Behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2010 

Finansutskottets redogörelse (FUR 1/2010-2011) 

Ärendet upptas till behandling vid plenum 09.03.2011. 

12 Sammansättning av arbetsgrupp 

Ltl Danne Sundmans enkla fråga (EF 11/2010-2011) 

13 Ekologisk odling och hållbar utveckling 

Ltl Camilla Gunells enkla fråga (EF 12/2010-2011) 

14 Stornäset 

Ltl Carina Aaltonens enkla fråga (EF 13/2010-2011) 

Svar på enkla frågor ska ges inom tio dagar efter det landskapsregeringen tagit emot 

frågan. Om frågan inte kan besvaras ska landskapsregeringen meddela det till lagtinget 

och ange orsaken till att svar inte ges. Fråga nr 11 och nr 12 överlämnades till land-

skapsregeringen 28.02.2011 medan fråga nr 13 överlämnades 01.03.2011. 

15 Ändring av fornminneslagen 

Landskapsregeringens framställning (FR 13/2010-2011) 

Ärendet upptas till behandling vid plenum 07.03.2011. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls 07.03.2011 kl. 13.00. Plenum är avslutat (Plenum avslutades 

kl.15.10). 
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Meddelande 

Meddelas att den allmänna motionstiden utlöper måndagen den 14 mars kl. 12.00. 

Meddelas ytterligare att talmanskonferensen har beslutat att det kommer att hållas en 

allmänpolitisk debatt den 14 mars. Reglerna är: Gruppanförandena får vara sju minu-

ter, det är en replik som är en minut. Övriga anföranden efter gruppanförandena kom-

mer att begränsa till tre minuter. Här handlar det inte om rekommendationer. Det här 

är en sådan debatt där tiden är exakt. Informationsblad kommer att delas ut om detta. 

Bordläggning 

1 Straffrättsliga sanktioner på miljöområdet 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 4/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 11/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 09.03. Godkänt.  

Remiss 

2 Godkännande av avtalet med Liechtenstein om utbyte av upplysningar i fråga om 

skatteärenden 

Republikens presidents framställning (RP 13/2010-2011)  

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns?  

Diskussion. Ingen diskussion. Ärendet remitteras till lagutskottet. 

Remiss 

3 Avfallsdirektivet 

Landskapsregeringens framställning (FR 12/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. God-

känns?  

Diskussion. 

Minister Katrin Sjögren  

Herr talman! Bästa lagting, det är dags igen att implementera ytterligare ett 

EU-direktiv på miljöområdet. Landskapsregeringen förslår att lagtinget antar 

ändringar av landskapslagen om renhållning samt ändringar av landskapsla-

gen om miljöskydd. Lagändringarna innebär att det s.k. avfallsdirektivet im-

plementeras i den åländska lagstiftningen. Önskvärt är att förslagen träder i 

kraft så snart som möjligt. Implementeringstiden för direktivet utgick i de-

cember. Varje dag produceras stora mängder avfall. EU har regler för att 

minska avfallsmängden och för att se till att avfallet återanvänds och åter-

vinns på ett miljövänligt sätt. Avfallet ska ses och utnyttjas som en resurs. 

EU:s regelverk, direktiven för avfall handlar, om att skydda miljön och män-

niskors hälsa genom att förebygga eller minska avfallets negativa följder. 

Hela Europa ska bli ett återvinningssamhälle och utnyttja avfallet som en re-

surs. EU har ett ramdirektiv som gäller alla typer av avfall. Direktivet anger 

vad avfall är och innehåller allmänna principer för hur det ska hanteras. 

I avfallsdirektivet fastställs åtgärder som syftar till att skydda miljön och 

människors hälsa genom att förebygga eller minska de negativa följderna av 

att avfall produceras och hanteras. En annan viktig faktor är att minska och 

effektivera resursanvändningen. 

Det nya avfallsdirektivet gör att vissa andra direktiv upphävs och infogas i 

det nya direktivet. Från avfallsdirektivets tillämpningsområde undantas 
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bland annat utsläpp till luften, radioaktivt avfall, explosiva varor, naturligt 

material från jord- eller skogsbruk och avloppsvatten. 

EU:s regler bygger till stor del på internationella överenskommelser. Av-

fallsexport för slutligt omhändertagande till andra länder utanför EU är för-

bjuden, liksom export av farligt avfall för återvinning. Vissa undantag gäller 

export till de länder som anslutit sig till de internationella reglerna. Man kan 

förmoda att det finns en del undantag från de afrikanska länderna. Vi har alla 

sett skräckbilder på hur man bränner elektronikskrot. Där får igen tredje 

världen betala för vår ohållbara konsumtion.  

Motsvarande regler gäller för import av avfall till EU. Transporter av radi-

oaktivt avfall är underkastade ännu striktare regler och medlemsländerna 

kan, likt för annat avfall, förbjuda import av radioaktivt avfall för slutförva-

ring. 

Centrala begrepp som används i avfallsdirektivet definieras, specifika vill-

kor uppställs när ett ämne som uppkommer i en produktionsprocess ska an-

ses vara biprodukt och inte avfall och dessutom definieras när avfall ska upp-

höra att vara avfall.  

Framställningen föreslår att landskapsregeringen kan ge närmare be-

stämmelser om ett ämne eller föremål upphör att vara avfall i enligt med 

Europeiska gemenskapens rättsregler. Det här är också en välkommen för-

ändring och den går in linje med att vi ska återanvända så mycket som möj-

ligt, t.ex. flottyroljor i kök kan bli energi. Har man en gång lämnat in en cykel 

så kan man ta den i bruk igen. Vi kommer alla ihåg det åländska exemplet. 

Mycket intressant är den avfallshierarki som införs och som ska gälla som 

prioritetsordning. I första hand ska avfall förebyggas genom minskning av av-

fallsmängden. För avfall som ändå uppkommer gäller att avfallet ska återan-

vändas. Om inte det går ska det materialåtervinnas, om inte det går så ska det 

återvinnas på annat sätt t.ex. genom förbränning. Om inte det går så är sista 

ledet i hierarkin att bortskaffa eller deponera avfallet. Det här är priorite-

ringsordningen som gäller.  

Hierarkin är mycket viktig för att få till stånd ett hållbarare samhälle men 

den är hellre inte absolut. Avvikelser kan krävas för att främja de alternativ 

som ger bäst resultat för miljön som helhet. 

Avfallsplaner ska fastställas och ge stöd i arbetet, där avfallshierarkin styr 

hela avfallshanteringen; återanvändning, materialåtervinning, återvinning 

och bortskaffande av avfall.  

Senast i december 2013 ska avfallsförebyggande program upprättas som 

ska ingå antingen i avfallsplaner eller i andra miljöpolitiska program. 

Avfallsplaner och de avfallsförebyggande programmen ska utvärderas åt-

minstone vart sjätte år och revideras vid behov. Så många som möjligt bör 

ges tillfälle att delta i utarbetandet av planer och program. Även kommission-

en ska informeras. 

Situation i dagsläget på Åland är att vi 2010 fastställde en ny avfallsplan 

för hela Åland. Den togs fram i samarbete mellan kommunerna på fasta 

Åland och också skärgårdskommunerna, MISE-kommuner och kommuner 

som inte tillhör MISE.  

Avfallsplanen var också på en bred remissrunda, 4 månader, till många 

kommuner och organisationer. Därefter gjorde landskapsregeringen vissa 

förändringar och förtydliganden i avfallsplanen och fastställde den. 
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Konkreta mål som vi har på Åland när det gäller avfallet; före 2020 ska 

minst 60 procent av viktprocenten av avfallet återvinnas som material. Minst 

30 procent av avfallet ska återvinnas som energi. Högst 10 procent av avfallet 

får deponeras och 70 procent av icke farligt byggnads- och rivningsavfall, 

med undantag för rena jord- och stenmassor, ska återanvändas eller återvin-

nas.  

Avfallsplanen innehåller också förslag på hur man kan komma åt de speci-

fika miljömålen. Ett viktigt krav är att man ställer miljökrav vid offentliga 

upphandlingar, grön upphandling. Kontinuerligt ska det ges information om 

hållbar konsumtion för att minska avfallets mängd och farlighet. Information 

behöver också ges till allmänheten om långsiktiga risker och effekter av dif-

fusa utsläpp av farliga ämnen, för att t.ex. förhindra privat eldning av sopor.  

Bestämmelser behöver utfärdas för sortering av avfall vid byggarbetsplat-

ser. Man behöver också titta på möjligheten att materialåtervinna blandade 

plastförpackningar.  

Energiproduktion ska främjas bl.a. genom rötning av matavfall och annat 

avfall.  

Producentansvaret behöver utökas till att omfatta däck och returpapper 

samt också ev. farligt avfall.  

Det är mycket viktigt att kommunerna samarbetar när det gäller avfallsfrå-

gorna. Det är lättare att styra utvecklingen på avfallsområde och det kan 

också minska kostnaderna om man gör gemensamma upphandlingar. 

Landskapsregeringen har också uttalat i sin avfallsplan att man ska efter-

sträva låga grundavgifter för att få allmänhetens acceptans för renhållnings-

avgifterna. Landskapsregeringen har också sett vinster i att ha ett mer enhet-

ligt system.  

Herr talman! Dessutom ska verksamhetsutövare som behandlar, samlar in, 

och transporterar avfall samt verksamhetsutövare som producerar farligt av-

fall med jämna mellanrum inspekteras, tillsynas. Tillståndspliktiga verksam-

hetsutövare, producenter av farligt avfall och verksamhetsutövare som yr-

kesmässigt samlar in eller transporterar farligt avfall ska föra ett register över 

avfallets mängd, typ, ursprung och vid behov destination, insamlingsfre-

kvens, transportsätt och behandlingsmetod samt på begäran ställa denna in-

formation till de behöriga myndigheternas förfogande, i vårt fall ÅMHM.  

Kommissionen ska regelbundet, vart tredje år, underrättas om genomfö-

randet av avfallsdirektivet i form av en rapport. Kommissionen biträds av en 

kommitté som bland annat får ändra i bilagorna till avfallsdirektivet mot 

bakgrund av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen som på avfallshan-

teringsområdet är rasande snabb.  

Lagförslagen har indirekta konsekvenser för miljön. Mängden avfall och 

arten av avfall i samhället påverkas inte direkt och renhållningslagens be-

stämmelser tar främst fasta på vad som ska ske när avfall har uppkommit. På 

sikt får bestämmelsen om den allmänna skyldigheten att iaktta den priorite-

rade avfallshierarkin betydelse för miljön eftersom hierarkin ska gälla för all 

verksamhet som behöver tillstånd eller som miljögranskas och det alternativ i 

avfallshierarkin ska väljs som ger bästa resultat för miljön som helhet. 

Skyldigheten att föra eget register för verksamhetsutövare som yrkesmäss-

igt samlar in eller transporterar farligt avfall, för de företagare som sysslar 

med sådan verksamhet ökar i viss mån uppgifterna.  
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Skyldigheten att med jämna mellanrum inspektera vissa verksamhetsutö-

vare är en ny skyldighet för tillsynsmyndigheten ÅMHM. Bedömningen är att 

det inte krävs några extra personella eller andra resurser vid tillsynsmyndig-

heten. 

Förslaget har varit på remiss till Ålands Näringsliv, Ålands miljö- och häl-

soskyddsmyndighet samt Ålands kommunförbund k.f. Tack.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! I detta skede har jag två frågeställningar. Implemente-

ringstiden för det här EU-direktivet utgick för tre månader sedan. Jag 

kanske var ouppmärksam men varför får vi detta så här sent? Det är ju 

inte frågan om några stora förändringar. 

Den andra frågan gäller verkningarna som i framställningen sägs inte 

ha några direkta konsekvenser för miljön. Men på sikt genom de priori-

terade avfallshierarkiska förändringarna kan det få betydelse för miljön. 

Man säger att det alternativet i avfallshierarki som väljs ska ge bästa re-

sultat för miljön som helhet. Betyder detta att lagtinget nu i behandling-

en av det här ärendet ska ägna sig åt den åländska avfallshierarki och 

dess lösning? Eller kommer landskapsregeringen i annat sammanhang 

att redogöra för den delen?  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! När det gäller tiden har jag inget annat svar att ge lagtinget 

än att jag beklagar. Vi har haft väldigt många direktiv på miljöområdet. 

Vi har betat av efter bästa förmåga. 

När det gäller avfallshierarkin, på samma vis som vattenåtgärdspro-

grammet där vi utarbetade ett massivt vattenåtgärdsprogram som vi lag-

fäste i vår vattenlagstiftning, vi har gjort på samma vis nu. Nu lagfäster 

vi den nya avfallsplanen, där det står om konkreta miljöåtgärder som 

ska gälla på avfallsområdet för Åland.  

Man kan säkert i lagtinget debattera hierarkin och ha åsikter om det, 

men den fastställs nu i lagstiftningen enligt avfallsdirektivet. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Svaret om tiden för implementeringen känns inte riktigt 

tillfredsställande, att det bara blev så för att man också har mycket an-

nat. Det går naturligtvis att svara så i alla sammanhang. Frågan är om 

landskapsregeringen började det här arbetet för sent? Man har låtit det 

ligga under det gröna klädet för länge så att det inte har kommit i gång i 

tid. Det är lite alarmerande när man har en implementeringstid som går 

ut och då har man inte ens ett lagförslag färdigt. Vi vet att det tar länge 

för oss att få igenom lagstiftningen. 

När det sedan gäller den andra frågan så förstod jag svaret som att det 

gäller att i just detta ärende för lagtinget att gå igenom avfallshierarkin 

eftersom det inte kommer att finnas något kommande ärende för lag-

tingets del. Det är i det här sammanhanget som det skall göras i den 

mån man önskar göra det. Det blir en fråga för utskottet att diskutera i 

så fall. 
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Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! När det gäller implementeringen av direktiven på miljö-

området så har vi jobbat efter bästa förmåga med de resurser som vi har 

haft. Det har lugnat ner sig lite på det området. Vi har fortfarande några 

direktiv kvar men inte med den massiva arbetsinsatsen som har krävts. I 

princip nästan alla lagberedare på lagberedningen har varit sysselsatta 

med att implementera miljödirektiv. Jag vill också påstå att vi är bättre 

rustade och har nya system. Jag vill understryka att det är också delvis 

gamla synder. 

Jag kan inte se att man skulle ha så mycket invändningar mot den hi-

erarkin som vi nu slår fast i lagstiftningen; förebyggande, återanvänd-

ning, materialåtervinning och deponering. Sedan ankommer det på 

kommunerna och på företagen att uppfylla avfallshierarkin.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Lagändringarna är av byråkratisk och administrativ 

natur. Man måste väl bara efterfölja dem. Jag tycker ändå att det skulle 

vara väsentligt att veta vad det har för sorts effekter på dem som jobbar 

med de här sakerna. Vad innebär registreringsförfarandet i praktiken? 

Jag ser att detta har varit på remiss till Ålands Näringsliv. Vad säger de 

om det här? Jag skulle vara glad om ministern kan redovisa det lite 

närmare. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Nu har jag inte remissvaren här, men jag kan dra mig till 

minnes att Åland Näringsliv uttalade ett stort missnöje angående behö-

righeten över avfallshanteringen, producentansvaret och man hade inga 

direkta åsikter om registreringen. Det som man är missnöjd med är 

producentansvaret och att vi har haft avvikande lagstiftning från riket. 

Det påpekade man igen. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Den andra frågan som jag vill höra lite mera om är detta med planer och 

program. Det ska uppgöras ett sorts avfallsförebyggande program före 

den 12 december 2013. Ministern nämnde om att det var viktigt att 

många skulle vara med om det här, vilket det kanske är. Men den behö-

riga myndigheten, dvs landskapsregeringen, måste väl ändå veta vad 

man vill med det här programmet så att det inte igen blir ett miljöpap-

per som ligger på hyllan. Här nämndes avfallsplanens mål. Skall pro-

grammet harmoniera med målen? Så att vi inte får så hemskt många 

disparata olika dokument och ingen vet egentligen vad det är som man 

ska följa.   

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Det är just detta som är det fina i kråksången. Det här som 

lagtinget kritiserar landskapsregeringen för att vi inte har varit tillräck-

ligt snabba med att implementera direktivet. Men vi har en modern 

framåtsyftande avfallsplan där kommunerna har varit med. Det har varit 

på remissrunda och planen innehåller redan implementeringar av direk-
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tivet. Vi har förebyggande verksamhet. Vi har inkluderat det program-

met i avfallsplanen för Åland. Den här är heltäckande. Det här utgör det 

som landskapsregeringen meddelar till kommissionen och händer det 

ingenting då måste ju landskapsregeringen peka med hela handen. Vi 

har progressiva miljömål i avfallsplanen. Så det har vi gjort redan.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Jag hade förväntat mig en lång talarlista idag i det här ärendet. 

Det här är någonting som engagerar partier, politiker och framförallt med-

borgarna. Ytterst kommer avfallspolitiken ur avfallsdirektivet. Därför är det 

ett jätteviktigt ärende. Jag antar att lagtingsledamöterna inte riktigt har hun-

nit läsa på. Jag vill börja med att föreslå att det här ärendet bordläggs till ple-

num nästa måndag. Talmannen kan under tiden räkna ut datumet, 14 mars. 

Då hinner ledamöterna bekanta sig med denna viktiga framställning. Blev det 

fel? Då tar vi onsdag den 16 mars. 

EU:s avfallsdirektiv är centralt för avfallshanteringen eftersom det sätter 

de ursprungliga spelreglerna för det. Om man ser på hela EU och de problem 

som EU står inför så är sopor inte någonting som bara vi här på Åland har lite 

bekymmer med. Det finns betydligt större bekymmer runtom i Europa där 

man har vår problematik i både kvadrat och kubik. Det här är en jätteviktig 

sak för EU att få ordning på.  

För hela världssamfundet är soporna ett jättestort gissel, särskilt när ut-

vecklingen alltmer accelererar. Det blir mera och mer sopor. Först blir det 

mera och mera människor på jorden och så blir det mera och mera sopor per 

enskild människa. Därför måste man ta tag i den här utvecklingen.  

Jag är absolut inte någon expert men jag är en intresserad lekman när det 

gäller EU:s avfallsdirektiv. Jag bor i en kommun som är väldigt framsynt när 

det gäller avfallshanteringen. Det som är nytt här är att man i avfallshierar-

kin, som i sig inte är ny, inför detta med förebyggande verksamhet. Hierarkin 

är sedan gammalt känd och den är satt att följas tidigare. Just att förebygga 

avfall är jätteviktigt. Vilka samhällsproblem man än jämför med så om man 

inte satsar på förebyggande verksamhet så kan man inte sedan till slut handa 

alla problem som uppstår. Man kan jämföra med brandsäkerhet. Om man 

inte alls satsar på brandsäkerhet så skulle det brinna hela tiden. Men vi har 

satsat på brandsäkerhet så det brinner väldigt sällan. Om man inte satsar på 

förebyggande verksamhet och får ner sopmängden så kan man inte hantera 

tillväxten av samhället och världssamfundet i stort som vi står inför. Det här 

kanske inte är så stort problem för Europa som det är för resten av världen. 

Det är också ett problem för Europa med den otroliga tillväxten i mängden 

avfall per person som vi tydligt också ser i kommunerna. Man förvånas varje 

år över den statistik som vi får ta del av, hur mycket mera sopor det har blivit. 

Varifrån kommer de? Ja, varje enskild människa producerar mera sopor hela 

tiden. Det är inte bara samhällets tillväxt. Det kanske är pudelns kärna i di-

rektivändringen. 

Sedan är det som det sades här, en massa byråkratiska ändringar och upp-

datering av begrepp, vilket jag finner lite märkligt. Ordet bortskaffande, det 

kan hända att man vänjer sig, som är känd hyresvärd sade när en hyresgäst 
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klagade på hyreshöjningen. Jag tycker att ordet bortskaffande inte riktigt är 

det språk som jag skulle använda. Om jag förstått det så ersätter det begrep-

pet deponi som kanske inte heller är så rättvisande. Man kan bortskaffa på 

annat sätt än att deponera. Om man tar del av parallelltexterna så ser man att 

det egentligen inte är så mycket ändringar i sak. Man förfinar det byråkra-

tiska nätet kring avfallshanteringen och inför lite stramare kontroll. Det har 

man problem med ute i Europa. Man har inte ifrån samhällets sida kontroll 

på vad som görs med soporna. Här har vi ju den kontrollen. Vi har inte 

samma problem att sopor försvinner utanför EU, att sopor förs bort och 

dumpas på någon strand i Afrika. Det görs inte med åländska sopor. Det 

kanske finns någon fraktion som vi inte har kontroll över i förlängningen när 

det försvinner från Åland. Det är ju mycket som återvinns på annat håll. 

Jag trodde att talarlista skulle vara lång och man skulle diskutera om av-

fallshierarkin och hur vi ska förverkliga avfallsdirektivet. Jag ber att få åter-

komma till det. Jag hoppas att lagtingsledamöterna tar det tillfället i akt så att 

vi har lite avfallsdebatt här i lagtinget. Det tror jag att folket förväntar sig. Jag 

återkommer efter bordläggningen.  

Talmannen  

Talmannen önskar informera att vi idag på talmanskonferensen har diskuterat att vi 

inom de kommande debatterna ska försöka hålla oss till agendan så långt det går och 

inte utvidga debatten över själva ärendet. Jag vill säga det som allmän information.  

Minister Katrin Sjögren, replik  

Herr talman! Det var bra att ltl Sundman ändrade sitt förslag, att det 

debatterats på onsdag istället för på måndag. Jag deltar naturligtvis väl-

digt gärna i debatten. På måndag är jag på tjänsteresa. Jag ska på mil-

jöministermötet i Bryssel och där ska bl.a. dumpning av sopor utanför 

EU diskuteras. Vi kan inte vara säkra på var gamla åländska mobiltele-

foner, datorer och TV apparater hamnar. I dagsläget vet vi inte det. 

Ltl Danne Sundman, replik  

Herr talman! Som jag sade, efter några teaterviskningar här i salen, så 

visst kan det finnas fraktioner som vi inte riktigt har kontroll på, t.ex. 

det som minister nu nämnde. Det är viktigt att vi känner att det finns 

kontroll över våra sopor. 

Det här direktivet handlar dels om hur vi ska implementera lagstift-

ningen men också hur det ska förverkligas i praktiken. Det är viktigt att 

man i samband med en sådan här framställning kan diskutera också det. 

Det måste vara att hålla sig innanför agendan, vilket jag tror att mi-

nistern håller med om. 

Minister Katrin Sjögren, replik  

Herr talman! Visst gör jag det. Jag upplever att ltl Sundman försöker 

lyfta blicken och ha lite framåtsyftande debatt när det gäller avfallshan-

teringen. Det är jag absolut med på.  

Ltl Danne Sundman, replik  

Herr talman! Jag tror att det finns plats för lite mer kreativitet. Från 

obunden samlings sida har vi sedan 2003 haft ett konkret program på 

hur man skulle lösa avfallsproblematiken. Politiska program brukar ju 

bli inaktuella med tiden. Det har visat sig att vårt avfallsprogram blir 
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mer och mer aktuellt. Alternativen trillar bort vartefter. Snart är det vår 

politik som är det enda vettiga alternativet när det framförallt gäller den 

brännbara fraktionen. Det återkommer vi gärna till den 16 mars. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Kollegan Sundman försöker här göra sken av att andra 

partier inte har visat ett tillräckligt intresse för ärendet och därför inte är 

på talarlistan och att det borde vara en bred debatt kring detta. I slutet 

av sitt anförande konstaterade kollegan Sundman att den här lagfram-

ställningen inte innehåller i sak så mycket. Det är ett konstaterande som 

också vi har gjort. Det här är alltså inte någon särskild förbättring av 

miljölagstiftningen på Åland. Det är en uppföljning av de byråkratiska 

system som EU vill vara med och styra samt en anpassning av de 

åländska systemen till det. Utan att ha avfallsplanen och det avfallsföre-

byggande programmet på bordet så tycker jag faktiskt att det är svårt att 

föra en diskussion kring det här. Jag räknar med att den informationen 

som behövs för en saklig debatt får vi möjligen i social- och miljöutskot-

tet oss till dels. 

Ltl Danne Sundman, replik  

Talman! Till stora delar handlar det om byråkratiska processer. Det 

handlar också framförallt om det nya elementet i hierarkin, nämligen fö-

rebyggandet. Sedan handlar det om att sätta krav på att planerna och 

programmen ska finnas och man sätter slutdatum för när de ska finnas. 

Delvis har de här kraven funnits förut, men det kommer nya ingredien-

ser och nya gränsvärden på vad de ska innehålla. Därför tycker jag att 

det är viktigt att lagtinget tar tillfället i akt att diskutera var man vill 

sätta den åländska ribban. Det här är ett så kallat minimidirektiv. Man 

behöver inte vara så här undfallen mot miljön, man får vara progressi-

vare om man vill, men man får inte gå under de här gränserna. Där har 

Åland vissa behov och problem medan EU har helt andra problem. 

Slutligen vill jag säga att det var absolut inte någon kritik mot någon 

att bordlägga det här ärendet. Jag tror att det finns ett behov att vi de-

batterar det här. Det här ärendet en jättebra kontext för den debatten. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! När minister Sjögren var uppe och redogjorde för den här 

framställningen såg jag att hon viftade med ett papper som uppenbarli-

gen var någon form av en plan. Där skulle de förebyggande åtgärderna, 

som man förhoppningsvis nu också kräver i förslaget, ingå. Det känns 

hemskt omotiverat att hålla en avfallshanteringsdebatt utan att ha det 

underlagsmaterialet, åtminstone för mig. Jag vill nog först läsa det före 

jag går in i en sådan här debatt. Den här framställningen i sig innehåller 

tyvärr ingenting nytt eller framåtsyftande till den delen när det gäller 

konkreta svar på de frågor som vi kan ha.  

Ltl Danne Sundman, replik  

Herr talman! Den här landskapsomfattande avfallsplanen finns att få 

hos registratorn. Ministern kanske kunde ordna så att lagtinget får en 
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kopia av den, eller åtminstone information om länk till den. Där finns 

flera av de här frågorna belysta. Dessutom finns det rätt så konkreta 

planer på att förverkliga dem. Till alla delar kanske det inte går ihop. Ef-

tersom det här är ett minimidirektiv och det finns möjlighet att priori-

tera problemen så handlar det också om att lagtinget bör ge vägkost vad 

som är viktigast i det fortsatta arbetet. Jag tycker att det är ett parla-

ments övergripande roll. Jag hoppas att lagtingsledamöterna har möj-

lighet att bekanta sig med avfallsplanen under bordläggningstiden som 

nu blev lite mer tilltagen, tio dagar.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat. Under diskussionen har ltl Danne Sundman föreslagit att 

ärendet ska bordläggas till den 16 mars. Ärendet kommer därför att bordläggas. Önskar 

någon uttala sig om bordläggningstiden? Ärendet är bordlagt till den 16 mars. De som 

finns kvar på talarlistan bereds möjlighet att uttala sig.  

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Jag ber också att få understöda bordläggningen. Jag hade själv 

tänkt bordlägga ärendet i fall inte någon skulle ha gjort det. Nu är ärendet 

bordlagt, vilket jag tycker att är bra. I likhet med ltl Danne Sundman tycker 

jag att det här är en av de viktigaste frågorna för samhället att långsiktigt få 

kontroll över och att komma med lösningar som medborgarna kan ge sin ac-

ceptans till. Avfallshantering och sortering är frågor som de flesta har någon 

sorts erfarenhet av och framförallt synpunkter på. Jag tror, precis på samma 

sätt som ltl Sundman, att en sådan här debatt tas väl emot av medborgarna. 

Minister Katrin Sjögren var inne på att näringslivet hade varit kritiskt till 

det här. Hon nämnde producentansvaret. Det är på något sätt belysande att 

man ifrån näringslivet tar varje tillfälle i akt att lyfta fram den frågan, även 

om den inte direkt berörs av det här direktivet. Det är för att den frågan är så 

illa skött på Åland. Den frågan är antagligen den del av renhållningen som 

man först av allt borde koncentrera sig på.  

Många av de åländska konsumenterna idag betalar en trefaldig producent-

ansvarsavgift. Det är i sista hand konsumenterna som får ta på sig den kost-

naden. Om minister Katrin Sjögren vill få lägre avfallsavgifter så skulle jag 

rekommendera henne att titta på den frågan. Det kan inte vara hushållens 

sak att sköta den. 

Diskussionen om hierarkin har funnits länge, sedan EU-direktivet kom till. 

Jag uppfattar ändå att det är ett av de centrala elementen i den här lagstift-

ningen, att det nu detaljbestäms vad de olika momenten innebär. I stort sett 

har Åland gått in för en sådan här modell. Hela MISE-projektet bygger just på 

att man ska återanvända, återvinna, sedan bortskaffa, som det står i lagstift-

ningen, och till sist deponera.  

Jag tror att det är väldigt bra att detta blir konkretiserat och detaljerat. Då 

vet kommunerna och entreprenörerna vad som gäller. Förut har det varit 

ganska allmänna termer och målsättningar.  

Jag blev lite konfunderad över att man ska göra avfallsförebyggande pro-

gram, att det ska vara redovisat för kommissionen före den 12 december 2013 

och att det skulle vara en bred förankring runt detta. Men sedan sade mi-

nistern att det inte skulle behövas, det var redan tillgodosett via avfallspla-
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nen. Jag förstår inte riktigt nu vad som gäller? Kanske vi kan få det klarlagt 

eller att utskottet titta närmare på det. 

Avfallsplanen kan vara ett väsentligt styrdokument i sammanhanget. Jag 

har själv varit med i stadsstyrelse i Mariehamn och behandlat den här. Men vi 

har inte samma uppfattning som landskapsregeringen om hur det här ska 

skötas. Från stadens sida har vi tyckt att landskapsregeringen ger sig in och 

detaljstyr kommunernas avfallshantering och inte håller sig på den övergri-

pande nivå som åtminstone vi har förväntat oss.  

Jag tycker inte att situationen är den allra bästa just nu rent politiskt för 

att förverkliga de här goda ambitionerna. På många sätt kanske det här har 

blivit den här regeringens akilleshäl. Vi har hört om MISE-avgifter som är 

olagliga, om att det ska läggas ner osv. Sedan i andra minuten kommer det 

helt andra direktiv om att vi ska göra avfallsplan tillsammans med landskaps-

regeringen, men de lyssnar inte på oss osv.  

Direktiven är bra i och för sig. I de här frågorna finns nog problemen mera 

på hemmaplan än i EU. 

Det står i lagstiftningen, i paragraf 8a, om dumpning, att avfall inte får 

dumpas. Ministern ska åka till Bryssel och diskutera dumpning i tredje värl-

den. Det är säkert en mycket, mycket viktig fråga. Jag undrar om det är ett 

bekymmer för de åländska konsumenterna? Eventuellt finns det rederier som 

kanske inte har iakttagit det som man skulle förvänta sig. Jag tror inte att det 

är något stort åländskt problem. Däremot tycker jag nog att det är ganska be-

tydande problem att det finns så mycket gamla jordbruksredskap, gamla bilar 

och allt möjligt i skog och mark på Åland. Betyder den här bestämmelsen nu 

att de här avfallet kommer att samlas upp och bortskaffas? För det finns oer-

hört mycket gammalt avfall om man rör sig i skog och mark på Åland. Om 

detta är en konsekvens av att man för in ordet dumpa så tycker jag att det är 

ett väldigt stort framsteg och jag gratulerar regeringen. Jag hoppas också att 

man har resurser att följa upp att det faktiskt sker. 

I likhet med ltl Danne Sundman reagerade jag på uttrycket bortskaffande. I 

mina öron låter det som en finlandism. Jag ska inte översätta det. Jag undrar 

om det skulle användas i rikssvensk lagstiftningstext. Man ska väl transpor-

tera bort soporna eller transportera dem för deponering eller någonting så-

dant. Jag tror att det skulle vara viktigt att utskottet tittar på uttrycket. Det 

känns inte riktigt som bra svenska. Jag har tyvärr inte heller något att komma 

med. Utskottet är ju kreativt, vilket vi har sett många gånger tidigare.  

Herr talman! Till sist, detta med förebyggande är nog väldigt viktigt som 

många säger. Det går på tvärs med en övergripande ekonomisk teori som är 

förhärskande idag, att vi behöver ekonomisk tillväxt. Hittills har det hela ti-

den bara fört med sig mera sopor. Att vi skulle bibehålla den ekonomiska till-

växttakten och t.o.m. höja den för att öka och förbättra vår levnadsstandard 

samtidigt som det skulle kombineras med att förebygga att det uppkommer 

sopor. Jag har svårt att föreställa mig hur det ska gå till i praktiken. Om det är 

något annat än fromma önskningar så är jag intresserad av att höra om såd-

ana förslag. Visst är det nödvändigt. Jag minns när MISE inledde sin verk-

samhet, det var då aktuellt att Svinryggens deponi skulle läggas ner. Den 

skulle inte behövas mera för våra sopor skulle minska så mycket. Jag kommer 

ihåg att vi helt och hållet ifrågasatte detta. Man trodde från sakkunnigt håll 

att det faktiskt var möjligt. Till dags dato har väl soporna ökat hela tiden, 
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även om det kanske har minskat något och inte accelererat såsom tidigare. 

Det där är en mycket komplicerad sak. Tack, herr talman. 

Minister Katrin Sjögren, replik  

Herr talman! När det gäller benämningen bortskaffande, så ersätter det 

slutligt omhändertagande av avfall. Där har landskapsregeringen följt 

direktivstexten. Texten är klumpig. Vi har följt den definition och den 

vokabulär som finns i direktivet.  

För att nå genomslag och resultat i miljöarbetet så måste man jobba 

på flera områden; på europeisk nivå, på nationell nivå, på landskapsnivå 

och på individplan. Att diskutera dumpning utanför EU betyder heller 

inte att man slår sig till ro med den dumpningen som sker på Åland. Där 

har också landskapsregeringen och kommunerna ett ansvar. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Min direkta fråga var om 8a paragrafens uttryckliga bestämmelse inne-

bär att man inte får dumpa avfall? Att det sker en förändring, att det här 

avfallet som finns överallt ska bortskaffas?  

Minister Katrin Sjögren, replik  

Herr talman! Att införa dumpning i den här lagstiftningen är ett förtyd-

ligande. Det har aldrig någonsin överhuvudtaget varit tillåtet att dumpa 

avfall om man ser bakåt i miljölagstiftningens historia. Inte är det tillåtet 

att dumpa något som helst avfall, vare sig i skog och mark eller att elda 

upp det. Det var förbjudet också i tidigare lagstiftning.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det är nog infört i alla fall nu då, även om det också tidigare har varit 

förbjudet. Något skäl måste det väl finnas till det? Man vill ytterligare 

trycka på att avfall inte får dumpas. Det är ju ännu mera graverande att 

det här skräpet ligger omkring i skog och mark på Åland utan att det 

sker någonting. Man ser ju att skräpet ligger där år efter år. Det är bara 

att gå en promenad på Prästö, till våra fina fornminneslämningar och 

sevärdheter, där har det säkert legat skräp i 15 år. Det är nog en stor sak 

att få bort järnskrotet och allt möjligt annat som läggs i naturen. Det är 

många som har gått ut ur MISE för att de tycker att det är för dyrt. Man 

är ju rädd för att avfallet hamnar i skog och mark istället. Det gör det 

faktiskt inte i stan mera.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Den här debatten idag är en värdefull upplysning till lagtinget, 

särskilt mot bakgrund av vad talmanskonferensen diskuterade i morse, som 

talmannen nämnde. När valet närmar sig så borde man hålla sig strikt till 

ärendet. Om man ska vara riktigt strikt så handlar det här ärendet om att hie-

rarkibegreppen blir bindande. Tidigare har de varit en del av planeringen. 

Det finns massor med miljödirektiv som ministern här sade. Ska vi ha en all-

mänpolitisk debatt om avfallshanteringen i alla direktiv så blir det långt.  

Nu är fördämningen släppt, debatten har börjat och det här kommer att 

handla om avfallsfrågorna i allmänhet. Precis som man har sagt så är frå-
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gorna oerhört viktiga. Vi har verkligen i det åländska samhället klarat av 

samhällsutvecklingen, som inom många områden, och hittat system som 

fungerar. Men på det här området har vi misslyckats kapitalt. Vi har haft ett 

monster, MISE, som nu faller samman i bitar och ger möjlighet att bygga upp 

någonting nytt. Det är det som vi ska debattera. 

MISE är inte ett heltäckande system längre. Kommunerna väljer egna lös-

ningar. Det kan lyckas mer eller mindre beroende på. Engagemanget i kom-

munerna ökar med utträdet ur MISE, det har jag sett på många håll. Om man 

gör beräkning på kostnaden för vårt avfallssystem så betalar många hushåll 

140 euro, andra betalar 80 euro och kanske mindre. De åländska hushållen 

betalar 50 euro för mycket per år i avfallsavgifter. Den avgiften är dessutom 

sned fördelad. De som har det dåligt ställt betalar lika mycket som de som har 

det bra ställt. Är inte detta ett monster så säg! 

Vi behöver komma fram med nya samarbetsformer när det gäller avfalls-

hanteringen. Avfallsplanen säger ganska tydligt att det finns möjligheter att 

använda skatteinstrumentet. Det finns möjligheter till olika avtalslösningar. 

Det finns möjligheter till olika teknologiutvecklingar när det gäller förbrän-

ning, malning och kompostering osv. Som man brukar säga i konsultsam-

manhang; vi har en idealsituation. Vi har ett så dåligt system så det borde 

vara enkelt att gå in och göra förbättringar. Det måste finnas möjligheter att 

få ner avgiften från 140 euro till kanske 80 euro. Vi får säga som man gör om 

man har ett lärande samhälle; av misstagen ska man lära sig. Det blir tvunget 

att komma till en annan infrastruktur, ett annat regelverk inför nästa man-

datperiod. På lokalplanet har vi egentligen fungerande logistiska system. Vi 

har bilar som kommer, vi har stationer, vi har förvaring och vi har transpor-

ter. Men detta kan utvecklas, inte att landskapet tar över men att landskapet 

samordnar. Men vi måste gå in i lagstiftningen och se över fördelningen mel-

lan kommunernas operativa ansvar och landskapets övergripande tillsyn och 

ansvar. 

Den här debatten är nu öppnad att vara så vid som möjligt med det här di-

rektivet som är specifikt och förvaltningsmässigt som förevändning. Det här 

är bra. När sådana här debatter ska föras kan man avisera dem och ta fram 

underlag. Avfallsplanen finns ju på nätet. MISES årsberättelse och bokslut 

finns på nätet. Det är väl en bra idé att miljöministern får i uppdrag att se till 

att de här dokumenten finns tillgängliga. Hon viftade här med ett exemplar, 

det bör ju vara möjligt för alla att kunna förbereda sig för debatten den 16 

mars. Lagtinget kommer då att ha en allmänpolitisk miljödebatt där detta di-

rektiv, som idag är ärendet, är en bisak. Tack.   

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Ltl Olof Erland öppnade upp den här debatten helt i detalj, 

som det sades att vi inte skulle diskutera här. Därför väljer jag också att 

fortsätta den detaljdebatten, vilket i och för sig är intressant. 

 Jag håller med ltl Olof Erland i mångt och mycket om att det håller 

på att bli en nystart med avfallshanteringen på Åland tack vare att en ef-

ter en kommun lämnar MISE. Man kanske hittar nya former och man 

kanske kommer in på andra finansieringsformer som är mer rättvisa än 

idag. Det tror jag också.  

Det allra största problemet med sophanteringen på Åland är konkur-

renssituationen. Det finns inte någon konkurrens på Åland i sophante-
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ringsfrågan. Det är den största orsaken till varför det är så dyrt på 

Åland. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag har inte förespråkat att man ska ha någon allmänpoli-

tisk debatt. Utvecklingen blev ju sådan, när det här ärendet bordlades 

med de motiven, att man skulle ha en allmänpolitisk debatt. Det går ju 

inte att ha ett par personer som debatterar. Jag tänker också delta. Där-

för är jag tacksam för att den här debatten har aviserats så att jag kan 

förbereda mig. Det är väl ändå en möjlighet för en diskussion den 16 

mars. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Talman! Jag tycker egentligen att det är bra att man har en allmän av-

fallspolitisk debatt. Det är egentligen det som ålänningarna är intresse-

rade av. Ålänningarna är inte speciellt mycket intresserade av direktivet 

som presenterades. Man förstår inte och inte vi här heller alla gånger. 

Man är mera intresserad av hur man ska lösa avfallet på Åland på bästa 

sätt. Jag välkomnar den här debatten, att debatten blir mera i detalj och 

kommer mera in i folkets vardagsrum och kök.  

Ltl Olof Erland, replik 

Med utgångspunkt av det som ltl Runar Karlsson sade så är risken alltid 

att debatten blir så allmän.  

Jag tycker också att detta med konkurrens är viktigt. Runar Karlsson 

och jag ska nästa onsdag diskutera. Vi ska ha en duell med detta om hur 

man uppnår konkurrens trots att aktörerna är få, så att man faktiskt kan 

lösa vissa specifika problem.  

Ska alla här i lagtinget tycka fram till nästa val om alla frågor och hur 

brett som helst så blir det långa dagar. Dagarna kommer inte att räcka 

till.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Minister Katrin Sjögren 

Herr talman! Jag vill komma med några klargöranden när det gäller planer 

och program. Om vi tar t.ex. vattenåtgärdsprogrammet, det är ett omfattande 

program och innehåller praktiska åtgärder och målsättningar. Det program-

met var på en omfattande remissrunda och diskuterades och sedan lagfäste vi 

det i miljö- och vattenlagstiftningen. Vi har lagfäst att vi är ålagda att för-

bättra vattenmiljön. Vi har också klassificerat de åländska vattnen. Vi har haft 

samma metod med avfallsplanen. Den innehåller praktiska åtgärder och mål-

sättningar för avfallshanteringen på Åland. Som en del i avfallsplanen finns 

ett avfallsförebyggande program för att minska avfallet mängd och farlighet. 

Det finns ett tiotal punkter som man behöver jobba med och vem som har det 

ansvaret. Ansvaret delas mellan landskapsregeringen, kommunernas avfalls-

entreprenörer, skolorna och näringslivet. Tanken är också att man kan ha ett 

mera detaljerat program så fort som EU också har kommit med sina riktlin-

jer, precis som det har varit i tidigare lagstiftning. Det här är ett levande do-

kument. I avfallsplanen för 2010 finns ett femtontal exempel på hur man ska 

jobba förebyggande. 
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Det är lite oklart vad min uppgift är nu. Avfallsplanen finns på landskaps-

regeringens hemsida. Den har varit ut till alla kommuner, den har behandlats 

i kommunstyrelser och vi har fått remissvar. Om det är någon som vill att 

miljöbyrån ska ordna fram en papperskopia så får ni höra av er via mail till 

mig, annars finns hela avfallsplanen på landskapsregeringens hemsida.  

Talmannen  

Diskussionen är avslutad. Ärendet är bordlagt till den 16 mars. Debatten rör uttrycklig-

en avfallsdirektivet. När debatten fortsätter den 16 mars ska vi hålla oss till den frågan.  

Remiss 

4 Ändring av fornminneslagen 

Landskapsregeringens framställning (FR 13/2010-2011)  

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet. Godkänns?  

Diskussion. 

Vicelantrådet Britt Lundberg  

Herr Talman! Landskapsregeringen överlämnar ett förslag till en ändring av 

fornminneslagen till Ålands lagting. Genom ändringen ges landskapsrege-

ringen befogenhet att i förordning beskriva vilka uppgifter som skall finnas i 

fornminnesregistret, en viktig åtgärd för att kunna slutföra registreringspro-

cessen. Dessutom föreslår landskapsregeringen en förändring i lagens para-

graf 12. Förslaget innebär att den tvåårsregel som idag finns som begränsning 

för när man har rätt att söka ersättning i fall man nekats att rubba en forn-

lämning tas bort. Orsaken är att landskapsregeringen under hörandeförfa-

randet, under registreringsprocessen, erfarit att markägare upplever tvåårs-

gränsen som stressande och att det finns en risk att olika projekt forceras för 

att ingen ska gå miste om möjligheten till eventuell ersättning. Den här änd-

ringen bedömer vi att särskilt gynnar de markägare som lever i ett väldigt 

fornminnestätt område.  

Herr talman! Administrativt bedömer vi att den här lagstiftningen åt-

minstone på kort sikt sannolikt kommer att leda till färre ärenden att han-

tera. Vi bedömer även att registreringsprocessen kommer att underlättas.  

Det har varit svårt att formulera de ekonomiska konsekvenserna av den 

här lagstiftningen. Landskapsregeringen har gjort bedömningen att på kort 

sikt kommer lagstiftningen sannolikt att åtminstone inte leda till ökade kost-

nader. Hypotetiskt kan vi t.o.m. räkna med lägre kostnader än med nu gäl-

lande lagstiftning beroende på vilka projekt som planeras som har beröring 

med fornminnen. Sannolikt kommer färre att anhålla om att rubba fornläm-

ningar eftersom det inte finns någon tidsgräns som stressar på dem.  

På lång sikt finns kan vi inte utesluta att förslaget leder till ökade kostna-

der. Teoretiskt sätt så möjliggör vi ju för att fler fornminnen kan bli föremål 

över tiden för anhållan om rubbande. Däremot har hittills inte en enda forn-

lämning som varit föremål för ansökan om rubbning nekats att få rubbas och 

därför har inte heller några ersättningar utbetalats. Dessutom ser vi möjlig-

heten att fornlämningar, som kunde ha blivit föremål för anhållan om att 

rubba med nuvarande tvåårsregel, inte överhuvudtaget kommer att bli före-

mål för ett sådant ärende. Vi antar helt enkelt att elimineringen av tidsstres-

sen kan leda till att färre ansökningar anhängiggörs, åtminstone på kort sikt 

för projekt som man kanske har trott att man skulle förverkliga och där 
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tvåårsregeln forcerar fram, men som kanske med förslaget till ändring even-

tuellt aldrig bli av. T.ex. ett företag som skulle förverkliga en maskinhall, det 

företaget utvecklas i en annan riktning och den maskinhallen behöver aldrig 

förverkligas.  

Från landskapsregeringens sida bedömer vi främst att förändringen i lag-

stiftningen kommer att underlätta det återstående arbetet med registreringen 

eftersom den direkta kopplingen mellan registret och eventuell ekonomisk 

ersättning tas bort. 

Det är viktigt att notera att möjligheten att få ersättning för en fornlämning 

är begränsad till en gång per fornlämning. Har någon fått ersättning efter att 

på ansökan blivit nekad att rubba en fornlämning kan inte en markägare se-

nare beviljas även om det är nya förhållanden som uppstått. Tack, herr tal-

man. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik  

Talman! Vicelantrådet säger i inledningen av sitt anförande att land-

skapsregeringen kommer att utforma förordningar för den här lagstift-

ningen. Eftersom det här är frågan om privata personers rätt att an-

vända sina marker så är det väldigt viktigt med rättssäkerheten för de 

enskilda personerna. Jag undrar varför man har valt att inte ta med det i 

lagstiftningen? 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik  

Herr talman! Möjligheten kunde ha varit att formulera varje punkt som 

ska finnas med i registret i lagstiftningen. Vi har haft ett sådant förslag 

också under behandlingen. Våra jurister har gjort den bedömningen att 

det är bättre att göra det på det här sättet, att ha det i förordningstext. 

Jag kan inte säga annat än att vi har diskuterat båda alternativen. Juri-

diskt har man övervägt att det är mera korrekt att sätta det i förordning 

med en förordningsfullmakt. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik  

Talman! Jag delar inte den uppfattningen att sådana här saker ska skri-

vas in i förordningar. Det ska vara möjligt för var och en att läsa vad det 

är som gäller. Vad man har för skyldigheter och rättigheter ska man 

kunna utläsa ifrån lagstiftningen. Nu kommer man ytterst att ha poli-

tiska bedömningar i de här frågorna eftersom det räcker med att man 

skriver om förordningar. Förordningsfullmakter dras in eller utvidgats 

endast genom politiska beslut i landskapsregeringen. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik  

Herr talman! Till den här delen finns det nog en missuppfattning. Det 

som kommer att tecknas i registret är inte sådant som kommer att be-

röra individers rättigheter. I förordningen finns fakta kring fornläm-

ningen. Det har ingenting att göra med individen eller individerna som 

äger marken som fornlämningar finns på.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  
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Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! För vår del har vi redan i flera år talat för att två års be-

gränsning skulle tas bort ur lagen. Därför är det en bra framställning. 

Jag är lite bekymrad över det ekonomiska resonemanget eftersom 

motståndet mot förändringen främst är av ekonomisk art. Man menar 

att det kommer att kosta landskapet bra mycket mera. Jag kan hålla 

med om att på kort sikt kan det snarare bli mindre ekonomiska följder. 

På medellång- och lång sikt skriver landskapsregeringen att det inte kan 

uteslutas att den leder till ökade kostnader. Sedan har man ingen upp-

fattning om vad det eventuellt kunde röra sig om. Nog måste man ändå 

ha någon slags kalkyl på hur många områden det i värsta fall kan röra 

sig om och vilka ytor det kan röra sig om? Någon slags uppfattning 

borde ändå lagtinget kunna få sig till del av landskapsregeringen, åt-

minstone allra senast i utskottsbehandlingen. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik  

Herr talman! Jag beklagar att resonemanget är väldigt hypotetiskt och 

teoretiskt eftersom det är omöjligt. Vi har verkligen försökt. Jag sade här 

i mitt remissanförande att det har varit svårt att göra den ekonomiska 

konsekvensbedömningen. För att man överhuvudtaget ska ha rätt att 

anhålla om rubbning så finns det många kriterier som ska uppfyllas. Se-

dan ska man dessutom bli nekad att få sin fornlämning rubbad, som 

aldrig hittills har skett. Först då utgår ersättning. Hittills har inte ett 

enda sådant ärende nått det slutet ännu, att någon har nekats rubbning 

och därför fått ersättning. Det är nästan omöjligt att veta vilka dessa 

fornlämningar, någon gång i framtiden av någon ägare, som man kan 

anhålla om rubbning och vad i så fall svaret från landskapsregeringen 

blir under den behandlingen, om man nekar eller jakar.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag förstår naturligtvis att det på generella planet kan vara 

de här svårigheterna. På det praktiska planet måste man väl ändå ha nå-

gon uppfattning om hur många fornlämningar som man i framtiden 

kommer att neka rubbning och ligger på sådana områden så att de kan 

bli intressanta för exploatering? I en beredning av en sådan här lagstift-

ning borde man åtminstone anstränga sig till att försöka göra en sådan 

beräkning, så att lagstiftaren vet vad lagstiftningen får för ekonomiska 

konsekvenser. Men det har man då inte velat göra för att man tycker att 

det är för teoretiskt och för svårt, om jag förstår ministern rätt.  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik  

Herr talman! Det skulle röra sig om rena och skära gissningar. Det är 

omöjligt, även hur värdefull än fornlämning är, att kunna bedöma om 

tomten runtomkring den blir föremål för sådan planering att det finns 

orsak till att den borde rubbas eller inte.  

Av de 1600 markägare som fått brev i den här registreringsprocessen 

är det 11 som har anhållit om att få rubba. Vi vet inte ännu vad som 

händer om tvåårsregeln tas bort, om man tycker att det inte behöver an-

hängiggöras nu, att det kan bli en annan gång. 

I och med att det här ärendet har varit ganska omdebatterat så är det 

flera som upplever att man nog måste göra en anhållan och göra en pla-
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nering inom sitt område. Man känner att man vill förverkliga sin ma-

skinhall medan man har möjlighet till ersättning. Utveckling kan sedan 

göra så att maskinhallen aldrig behövs. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Jag tycker att minister Lundberg hanterar det här 

ärendet bra, lugn och sakligt. 

Jag ville fråga om ett klargörande i paragraf två, angående närmare 

bestämmelser om vilka uppgifter som ska antecknas i registret. Vet man 

an redan vilka bestämmelser som ska ingå i förordningen? Det kunde 

vara värdefullt att få lite mera detaljinformation om den saken. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik  

Tack, herr talman! Nu har jag inte de uppgifterna med mig här uppe i ta-

larstolen. Markägarna vet vilka dessa närmare uppgifter är. Det är 

samma uppgifter som de har fått under hörandeförfarandet, fakta om 

fornminnen som finns på deras ägo. Det rör sig om i vilken kommun det 

är beläget. Det finns också beskrivet när man har hittat det och liknande 

saker. Vi ska se till att utskottet får del av det här. Det går alldeles ut-

märkt att de som är intresserade också kan få del av ett hörandebrev. Vi 

kommer att lägga till att det kommer att antecknas i registret ifall er-

sättning har utgått för fornlämningen. Så att det blir klarlagt i relation 

till den här lagstiftningen nu. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Kan en markägare vägra att ett fornminne, som ligger på ens privata 

marker, införs i det här registret?  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik  

Herr talman! Jag är ingen domstol, men min omedelbara bedömning är 

att man inte kan det. Är det att betrakta som ett fornminne så ska det 

också registreras, så står det i lagen.  

Talmannen  

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Enligt mitt förmenande får vi ta del av ett nyskrivet stycke i tea-

terpjäsen: ”Hur få tiden att gå beträffande fornminnesvården”.  

Det är två ändringar som man föreslår. För det första att man behöver en 

förordningsfullmakt. Vi debatterade bara för en månad sedan ganska inten-

sivt. Jag hävdade att man inte behöver någon förordningsfullmakt. Land-

skapsregeringen hävdade att man behöver det. Låt mig återkomma till det. 

Det andra är att man vill avlägsna tvåårsregeln när det gäller registrering-

en av fornminnen.  

Landskapsregeringens säger så här när det gäller förordningsfullmakten; 

”för närvarande finns det inte i lagen någon bestämmelse enligt vilken det 

skulle vara möjligt att utfärda den förordning som anses behövlig”. Jag 

måste fråga vicelantrådet; om vi tittar i fornminneslagstiftningen i paragraf 
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26 så står det så här; "närmare föreskrifter angående verkställigheten och 

tillämpligheten av denna lag utfärdas vid behov genom landskapsförord-

ning.” Min fråga är, varför duger inte den förordningsfullmakt som finns? Till 

saken hör ju att jag hävdar att det inte behövs någon förordningsfullmakt 

överhuvudtaget. Lagen är klar. Men om man på felaktiga grunder kommer 

fram till att det behövs en förordningsfullmakt är min följdfråga; varför duger 

inte den som finns? 

När det gäller tvåårsregeln så krävs bland annat att ersättningsansökan 

måste anhängiggöras inom två år från registreringen av fornminnen. Det sägs 

så här; ”detta krav har bedömts kunna medföra att enskilda markägare 

känner sig pressade att sätta igång ett förfarande, ett rubbandeförfarande 

som annars inte skulle ha satts igång”. Man tror på fullt allvar att markägare 

sätter igång och bygger maskinhallar, gräver vägar eller vad man tänker göra 

fast det inte skulle behövas, om jag förstår formuleringen rätt. Det sägs vi-

dare; ”landskapsregeringen bedömer att onödiga rubbandeförfarande i stor 

utsträckning kan undvikas om man tar bort kravet på att ersättning ska sö-

kas inom två år ifrån registreringen”. Det är i de här två motiven som man 

finner varför man ska stryka tvåårsregeln. 

Jag var en av de lagtingsledamöter som var på Högtomt och hörde mycket 

väl hur bland annat centern resonerade då. Det sades att tvåårsregeln måste 

bort, så att ingen skulle mista möjligheten att få ersättning. Det är det som är 

pudelns kärna bakom den här ändringen, om jag har förstått det rätt. Moti-

ven i framställningen är någonting helt annat. Det är därför som jag hävdar 

att teaterpjäsen går vidare. 

Det kan vara viktigt att notera de långvariga tvister som har varit runt 

fornminnena. Någon gång är det viktigt att man kan sätta punkt och att man 

kan gå vidare. Just därför är dessa stadganden väldigt viktiga, att man har två 

år på sig, efter att fornminnet har registrerats, att begära rubbningar av 

fornminnet. Nu kommer det att pågå i det oändliga och det kommer att leda 

till orimliga kostnader, enligt mitt förmenande. 

Landskapsregeringen säger så här; "ändringen av tolfte paragrafen antas 

på kort sikt få liten eller ingen betydelse i ekonomiskt hänseende. På medel-

lång- och lång sikt kan det inte uteslutas att det leder till ökade kostnader”. 

Det är ju självklart att det leder till ökade kostnader om man aldrig har en 

möjlighet att sätta punkt för den här typen av ärenden. Jag har förstått, och 

det framkom också på Högtomt och det har framkommit när man har disku-

terat med lagtingsledamöter, att det finns en rädsla för att man inte ska få er-

sättning om man helt plötsligt upptäcker fornminnen. Då måste man ju ändå 

notera hur lagen är uppbyggd. När ett fornminne upptäcks så ska det alltid 

registreras. Är det inte upptäckt så är det inte registrerat och då finns inte den 

här risken. 

Värderade landskapsregering! Jag ser nog enbart detta som ett försök igen 

att få tiden att gå. Vi har val i höst, när valet är över kan markägarna sitta och 

vänta kanske på en liten knyck igen fram till nästa val. Vi får se. 

Herr talman! Det finns två saker som jag hoppas att kulturutskottet kan 

titta på. Nu är kulturutskottets ordförande Johan Ehn borta så jag vänder mig 

i så fall speciellt till viceordförande Dahl. Om man tar bort tvåårsregeln, dvs 

att man när som helst under oöverskådlig tid kan komma och ansöka om er-

sättning så kommer det, enligt mitt förmenande, att leda till orimliga kostna-

der. 
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Tittar man på paragraf två där det sägs vad som är fasta fornminnen så 

sägs det för det första så här; ”det är jord, stenhögar, rösen som under forna 

tider uppfördes av människor”. Det är verkligen inte lätt att veta vad som är 

ett fornminne. Det sägs i punkt två; ”gravar och gravfält från forna tider, 

även sådana utan synligt märke ovan jord.” Det är heller inte lätt för en 

lekman att säga vad som är ett fornminne. I punkt fyra sägs det; ”offerkällor, 

offerträd, offerstenar, andra kultplatser samt forntida tingsplatser.” Jag 

hoppas att man ifrån kulturutskottets sida kan titta på om man på något sätt, 

på ett tydligare sätt, än vad lagen är nu, kan utröna vad som är ett fornminne 

eller inte.  

Märkväl, jag har i alla sammanhang stått på markägarnas sida, men det 

måste vara någon slags rim och reson med det som man håller på med. Enligt 

mitt förmenande kommer det att leda till orimliga kostnader. Därför tycker 

jag att man bör gå igenom paragraf två väldigt noggrant och försöka definiera 

betydligt tydligare, än vad lagen gör idag, vad som är fornminne och inte.  

Den andra begäran som jag riktar till kulturutskottet är; försök att ta reda 

på hur det är möjligt att fornminnesvården inte fungerar här. Vi har ändå i 

grund och botten en relativt likartad fornminneslagstiftning som man t ex har 

i Sverige och i Finland. Försök ta kontakt t.ex. med Skåne eller andra områ-

den som har fornminnen nästan på var och varannan kvadratmeter. Försök 

utröna hur man får det att fungera där, men vi får synbarligen inte de här frå-

gorna att fungera här. Jag skulle vara väldigt tacksam om kulturutskottet 

kunde titta på de två bitarna.  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik  

Herr talman! Det sätt att skriva förordningsfullmakter, som ltl Anders 

Eriksson hänvisar till, förändrades i och med den nya självstyrelselagen 

Nu ska förordningsfullmakterna vara mera detaljerade. Man får inte 

bara ge en generell förordningsfullmakt, närmare anvisningar om vad 

som helst som står i lagen. Man måste tydligt tala om vadå, ja, om inne-

hållet i registret stadgas närmare i förordning. Därför har vi utvecklat 

paragraf två. 

Sedan är det viktigt att komma ihåg att våra fornminnen är skyddade, 

med eller utan registrering. Våra fornminnen är i stöd av lagen skyd-

dade, oavsett om de är registrerade eller inte. 

Jag noterar att ltl Anders Eriksson är emot den här förändringen. Jag 

har noterat det under hela debatten. Jag har tyvärr inte kunnat ta hän-

syn till detta därför att vi tycker att det är viktigare att tillmötesgå mar-

kägarna. Vi tror faktiskt också att vi ger fornminnena ett större fredande 

och att vi får mindre administration och mindre utgifter även på lång 

sikt. Det är den hypotetiska tanken med den här lagstiftningen. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag är inte alldeles säker på det, men det kan vara som vicelantrådet sä-

ger när det gäller förordningsfullmakten i paragraf 26. Jag hoppas att 

kulturutskottet, när man hör sakkunniga från lagberedningen, tittar på 

varför den förordningsfullmakt som finns inte duger.  

Jag noterar vad vicelantrådet säger, att man har föreslagit den här 

ändringen för att tillmötesgå markägarna och det har jag förståelse för. 

Jag försöker peka på att om man inte har tvåårsgränsen kvar så måste 
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man någon gång sätta punkt. Det här kommer att fortgå i det oändliga 

med den här öppningen som landskapsregeringen nu föreslår. Tro mig 

jag varnar för det, det kommer att leda till orimliga kostnader på sikt. Vi 

måste någon gång få de här bitarna på plats.  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik  

Herr talman! Jag delar inte oron över att det skulle bli så. Jag har däre-

mot en viss förståelse för att om man har en långsiktig planering för sitt 

företag, man har tänkt göra något inom fem år, något annat inom tio år 

och följande del inom 15 år, att det finns en risk att forcera. Man tänker 

att i.o.m att registreringen blir så bindande kring möjligheten till ersätt-

ning så vill man förverkliga de här projekten medan tiden finns för er-

sättning. Det finns en risk att det blir en puckel inom de närmaste två 

åren. Det kan också bli ärenden som kanske, med tanke på hur tiden och 

världen utvecklar sig, inte skulle ha varit nödvändiga. Jag har inte sagt 

att man kommer att gå man ur huset och starta upp en massa vansin-

nesprojekt för att man ska få ersättning för sina fornminnen. Om man 

redan har planer så tror jag att det finns en mänsklighet i att man försö-

ker forcera. De allra flesta ser om sitt hus och vilka ekonomiska möjlig-

heter man har.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Vicelantrådet pratar lite emot sig själv. I första repliken säger hon att 

man har gjort den här ändringen för att tillmötesgå markägarnas intres-

sen. Nu säger hon att man är orolig för att det ska bli onödiga ersätt-

ningar. Det sägs klart och tydligt; ” landskapsregeringen bedömer att 

onödigt rubbandeförfarande i stor utsträckning kan undvikas om man 

tar bort kravet på att ersättning ska sökas inom två år från registre-

ringen.” Landskapsregeringen utgår, på något slags egendomligt sätt, 

ifrån att markägare fungerar på det sättet att har man möjligheter att få 

ersättning för något som man inte ens vet att finns där idag, så tar man 

vara på den möjligheten och man sätter t.o.m. igång projekt som man 

inte annars skulle sätta igång. Det är det som sägs. Jag hörde ju tidigare 

hur resonemanget om maskinhallar gick.   

Motiveringarna i framställningen stämmer inte med det som ligger 

bakom den här ändringen. Ändringen ligger, precis som vicelantrådet 

sade, att man vill tillmötesgå markägarna. Man vill ta bort att det inte 

ska vara någon risk att någon överhuvudtaget missar den här möjlighet-

en att få ersättning.  

Talmannen  

Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Ltl Anders Eriksson talade om att spela teater. Jag tror 

nog att ltl Eriksson är bättre och större skådespelare än centern och 

landskapsregeringen i det här fallet. Här ligger inte teater bakom det här 

förslaget, tvärtom. Landskapsregeringen har ju verkligen försökt för-

bättra.  

Jag som markägare till fornminnen tycker att det är jättebra att 

tvåårsregeln kommer bort. Om man efter registrering vet att man inom 
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två år måste söka om att rubba eller täcka över och anhålla om ersätt-

ning, om man har sådana motiv, så är det klart att det kommer att force-

ras fram. Vi hörde också på Högtomt, som ltl Eriksson refererade till, att 

det uppmanades att alla ska ansöka om att ändra och rubba. Det var en 

uppmaning. Ltl Eriksson företräder tydligen samma uppfattning. Vi 

måste också komma ihåg att ersättning för att rubba kommer att ges 

endast en gång, oberoende av hur många gånger man ansöker.  

Talmannen  

Tiden är ute! 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är riktigt och tur är väl att man inte försöker få någon ändring på 

det. Då skulle de ekonomiska konsekvenserna bli fullständigt orimliga. 

Jag kan försäkra ltl Carlson att det är absolut inte teater ifrån min sida. 

Jag har hela tiden hävdat att lagen är klar. Det behövs inte någon för-

ordningsfullmakt överhuvudtaget. Man kan bra utfärda registret med 

stöd av den lagstiftning som vi har idag, om landskapsregeringen bara 

hade haft den viljan. Hela resonemanget runt förordningsfullmakt har 

inget annat syfte än att få tiden att gå.  

Jag kan hålla med om, det som ltl Gun Carlson säger, att det blir bättre 

för markägarna när man tar bort tvåårsregeln. Vi måste någon gång få 

en punkt för det här. Det måste också finnas någon sorts rimlighets-

gräns för hur långt man kan driva markägarintressena. Sedan kan man 

alltid utge sig för att driva markägarnas intressen, vilket jag tycker att 

man gör i den här framställningen. Sist och slutligen lägger man inte två 

strån i kors när det kommer till kritan. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Jag tycker att vi hörde en bra förklaring av vicelantrådet 

till varför förordningsfullmakter behövs. Jag har inte flera kommentarer 

där. 

Jag anser fortfarande att det här faktiskt är ett sätt att försöka komma 

markägarna till mötes. Hur vi än ser på det så har det varit problem. Det 

har varit olika frågor som inte har fungerat bra. Det här kommer att 

göra det möjligt för markägarna att planera. Kanske det byter markä-

gare och kanske den markägaren vill bygga ett litet hus i min vackra 

kvarnhage som i tiden har haft en väderkvarn som säkert inte skulle ha 

fått stå där, den stod säkert på fornminnesmark. Där stod väderkvarnen 

och den är borta idag. Det kommer säkert att finnas många, många såd-

ana fall. Säkert skulle det många gånger vara möjligt att också rubba el-

ler täcka över många av de här fornminnena. Därför tycker jag att det är 

bra att man tar bort tvåårsregeln. Det är viktigt att man kommer ihåg att 

man bara ger ersättning en enda gång, om man har blivit nekad. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag har inte några fornminnen på mina marker och jag har inte några 

egna intressen i det här heller. Jag tycker att man en gång för alla skulle 

få det här att fungera. Det har varit vägledande för mitt politiska arbete. 

Ingen skulle vara gladare än jag om det skulle bli såsom ltl Gun Carlson 

säger. Tyvärr har jag varit med lite för länge och sett de löften och utspel 
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som speciellt centerpartiet har gjort. Jag har sett vad detta har lett till 

bara valnatten har varit över. Jag litar inte så där alldeles mycket på det, 

tyvärr. 

När det gäller detta med förordningsfullmakt så är det inte någonting 

som jag han kokat ihop själv. Jag har pratat med flera lagkloka och alla 

ställer sig frågande till varför denna förordningsfullmakt behövs. Ja, den 

behövs för att man ska få tiden att gå. Men vad behövs den till när det 

gäller det lagtekniska? 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Ltl Eriksson pådyvlade centern att det här bara var tids-

fördriv för att man inte skulle missa chansen att få ersättning när man 

tar bort tvåårsregeln. Jag stöder det helhjärtat. Jag tycker att det är för 

kort tid att ha tvåårsregeln. Om det är till exempel är en generationsväx-

ling på gång så ska den gamla generationen bestämma vad nästa gene-

ration ska göra. Det är bättre att den yngre generationen får chansen att 

bestämma, om det blir aktuellt, om man ska rubba eller begära ersätt-

ning. Jag till exempel kanske inte alls är intresserad att ta bort någon-

ting och göra någonting därför att jag kanske har avslutat min verksam-

het. Nästa generation kanske vill göra någonting. Därför ska tvåårsre-

geln tas bort. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag vet att ltl Jan Salmén hela tiden har haft den åsikten och drivit linjen 

att tvåårsregeln ska bort, vilket jag respekterar. Jag respekterar det ab-

solut.  

Jag tycker personligen att det behöver vara någon sorts rimlighets-

gräns också när det gäller markägarnas möjligheter att få ersättning. 

Märkväl, ingen markägare har ju fått någonting. Jag är fullt övertygad 

om att ingen markägare kommer att få någonting heller. Det var därför 

som jag kallade det här för politisk teater. Jag är medveten om att ltl 

Salmén har drivit det här och jag respekterar det. Det kommer att leda 

till orimliga kostnader om man skulle mena vad man säger. Det är det 

som jag vill varna för. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Ltl Eriksson sade ju själv här att det inte är någon som har 

fått någon ekonomisk ersättning och det är knappast någon som kom-

mer att få det heller. Då förstår jag inte hur det kan leda till orimliga 

kostnader. Jag tror inte heller att det kommer att bli så stora ersättning-

ar. Det är mera frågan om att man ska ha förtroende för myndigheten så 

att man kan, den dagen det är aktuellt, ansöka om det.  

Jag, som lever i de trakterna som det finns mycket fornlämningar, vet 

att det ofta kommer fram nya fornlämningar i hyggen och vid andra av-

verkningar. Jag tycker då att det är bra om man har ett förtroende för 

myndigheterna att man kan anmäla att fornlämningar har kommit fram 

så att man får någon expert att titta på dem. Med tvåårsregeln blir det 

lätt så att man inte ids anmäla. Man anmäler den dagen man funderar 
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och då kanske det blir glömt. Man måste tänka på fornminnena också. 

Jag tror att det är en fördel för fornminnena, de bli skyddade och tillva-

ratagna på ett bra sätt. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Det var ju en bra förklaring. Om vi spinner vidare på det 

som ltl Salmén sade om förtroende för myndigheten så tror jag att ltl 

Salmén, lika väl som jag, vet att förtroendet för myndigheten när det 

gäller fornminneslagstiftningen inte är så där alldeles hög just nu. Det 

tror jag att ltl Salmén och jag kan vara överens om.  

När jag sade att det kommer att leda till orimliga kostnader menade 

jag om lagen följs, om myndigheterna följer lagen och om landskapsre-

geringen följer lagen. Det har man de facto, på fem år, visat att man inte 

har gjort. Jag är lite orolig för att man kommer att fortsätta det här spe-

let för att få tiden att gå. Följer man den här ändringen i lagen fullt ut då 

leder det till orimliga kostnader. Men om man jobbar såsom man har 

jobbat hittills då kommer det inte att leda till några kostnader. Vi får väl 

se vad som kommer att gälla. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Bästa ltl Eriksson, jag tror inte att någon vill vid-

känna att de har varit med i någon form av teaterpjäs. Däremot var jag 

en av lyssnarna och deltagarna i sagostunden på Högtomt där vi fick 

höra olika valser om den stora stygga vargen som lurar här i denna borg. 

Det har visat sig att allt som sades där har kommit på skam. Landskaps-

regeringen har presterat exakt vad politikerna, vicelantrådet med flera 

har lovat. Nu finns det på bordet. Vi får en lösning som tar tillvara bägge 

sidors intressen. Jag kallar fornminnena för ett av intressena, ett skydd 

av dem som är värda att bevara för all framtid. Och man trygga markä-

garna så att de inte behöver ha någon panik så att man inom två år 

måste sätta igång någon form av projekt eller annat. 

Jag rekommenderar ltl Anders Eriksson att läsa fornminneslagen och 

paragraferna elva och tolv tillsammans. Som jag redan har understrukit 

här tidigare talas det om stor olägenhet för att det ska bli frågan om 

rubbning.   

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag tror att jag kan de paragraferna, ltl Jansson, till och med utantill. 

Det är intressant att se vilken syn centerns ordförande har på andra 

människors uppfattning om saker och ting. Det är sagostunder som pre-

senteras. Jag och flera lagtingsledamöter var också närvarande på Hög-

tomt. De som arrangerade det gav en presentation om hur fornminnes-

lagstiftningen var uppbyggd och på vilket sätt man kunde använda 

fornminneslagstiftningen. Jag håller med om att det mesta som sades 

under kvällen var korrekt, kanske inte det som ltl Jansson sade. Men i 

övrigt var det mesta som presenterades absolut korrekt. Att nedvärdera 
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detta till sagostund säger ju någonting om ltl Janssons syn på andra 

människors åsikter. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Det replikskiftet var ganska tunt.  

När det gäller det som sades på Högtomt, vi ska inte recensera andra, 

men faktum är att ingenting av det som sades då från arrangörens sida 

har hållit sträck. Om vi tänker på hysterin om att man genast måste an-

mäla rubbning av sitt fornminne, i och med att landskapsregeringen 

skulle ta bort alla möjligheter att få ersättning samt att ersättningen mer 

eller mindre skulle slopas, från full till ringa ersättning. Det är det som 

jag menar att man ropar på stygga vargen. Ingenting av detta har hållit 

sträck. Jag tycker att det är viktigt att det kommer fram även om det 

kanske bär ledamoten emot att höra vad som egentligen sades på Hög-

tomt.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Vi hade en diskussion i talmanskonferensen om att hålla 

oss till ärendet eller inte. Jag är medveten om att vi börjar bli lite på 

gärdsgården när det gäller det här ärendet, när vi börjar recensera ett 

möte utanför plenisalen. 

Låt mig till sist säga att när ltl Harry Jansson säger att ingenting av 

det som arrangörerna sade stämde så är det ett intressant uttalande. 

Man visade overhead på overhead hur lagstiftningen ser ut idag. Jag för-

står inte uttalandet. Det är intressant i sig.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Vtm Gunnar Jansson 

Tack talman! Kan jag först på den liberala lagtingsgruppens vägnar meddela 

att vi stöder framställningen, att den här åtgärden är påkallad och att den är 

balanserad. Den syftar till att fortsättningsvis, med hjälp av fornminneslag-

stiftning, nå två mål. Det ena är att ge ett legalt skydd för fornlämningar 

såsom de är definierade i lagen. Det andra är att ge fastighetsägarna möjlig-

het till kompensation om de så önskar för det intrång eller den begränsning i 

förfoganderätten som fornlämningar utgör. Det här är alldeles uppenbart och 

själva syftet med lagstiftningen. 

I de fall som jag känner till, de är inte särskilt många men jag har ganska 

ingående haft en del att göra med sådana frågor, så är min bild av verklighet-

en i samhället att fastighetsägare med fornminnen, kända eller kanske t o m 

okända på sina områden, känner stolthet och glädje över det historiska vitt-

nesbörd som det innebar att ha fornlämningar. Och att de också kan visa på 

ålänningarnas tidigaste och tidigare historia. 

Motsatsförhållanden har kommit, så vitt jag känner till, i dagen vid till-

lämpningen av lagen. Lagen som sådan har varit relativt problemfri, tycker 

jag.  

Emellertid, när man backar bandet och ser vad som faktiskt skedde i lag-

tinget 1999, dåvarande lagtinget biföll Vallettakonventionen om skydd av 

fornlämningar. Det skedde ett litet misstag som har fått rätt så oöverskådliga 

konsekvenser just i paragraf tolv. Den dåvarande landskapsstyrelsen hade fö-
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reslagit ett visst förfarande, men under behandlingen i lagtinget skedde en 

kanske omedveten ändring i tekniken. Paragraf tolv fick en lydelse som säger 

förutom annat, att en fornlämning som inte var känd när den registrerades 

skulle behandlas på det och det sättet. Det här föranledde sedermera en lag-

motion på 2000-talet som avsåg att korrigera det här förfarandet, dvs att 

man inte skulle kunna verkställa registreringar utan att dem som det gällde 

bereddes tillfälle att yttra sig och också få veta vad som var på gång. Jag har 

inte riktigt kunnat spåra källan till den händelsen 1999. Det är till och med en 

språklig omöjlighet i normal juridiskt språkbruk att tala om registrering av 

någonting som inte var känt. Det är nog att skjuta ifrån höften. 

De här ändringarna som vidtas är påkallade. Liberala gruppen instämmer i 

de överväganden som vicelantrådet presenterade. Vi kan tillägga för min 

grupps del att lagen också på det sättet är smidig att myndigheten kan värja 

sig emot de följder som vi nu diskuterar eller det som kollegan Anders Eriks-

son kallar för orimliga kostnader. Ingenting tyder på att någon sådan orim-

lighet skulle uppkomma när man igen tittar bakåt i historien om hur forn-

lämningar har hanterats hos oss.  

Det är väl att den här reformen genomförs. Återskapandet av förtroendet 

mellan aktörerna i det här systemet är helt nödvändigt. Det goda med myn-

dighetens agerande är att om det uppkommer en diskussion om att rubba el-

ler täcka över en fast fornlämning så finns det flera utvägar att lösa en sådan 

situation. Det behöver inte alltid handla om att betala för ett intrång. Man 

kan gräva ut fornlämningen. Man kan forska fram den, såsom man mer och 

mer gör i Sverige. Man kan tillåta övertäckande och rubbande. Man kan 

överhuvudtaget hantera de här frågorna på ett smidigt och på ett för bägge 

intressen tillfredsställande sätt, dvs skyddet av fornlämningar och markägar-

nas legitima rätt att under sin levnad får nyttja sin egendom. 

Den liberala gruppen är tillfreds med detta förslag på. Tack, talman.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag har en kort fråga. Det var intressant det som vicetalman sade om 

återskapandet av förtroende mellan de olika aktörerna. Jag är den första 

att understryka vikten av det. Jag tror att det är väldigt viktigt om man 

ska få de här sakerna att fungera igen. 

Jag vet också att vtm Gunnar Jansson är ganska väl förtrogen med 

den här problematiken. De som har varit på andra sidan i den här tvis-

ten har aldrig efterlyst ett slopande av tvåårsregeln. De har efterlyst att 

man ska följa och använda sig av den lagstiftning som finns. Det är 

någonting som man tyvärr inte har gjort hittills. Hur ser vtm Gunnar 

Jansson på den problematiken när det gäller att återskapa förtroendet? 

Vi är båda synbarligen ense om att det är viktigt. 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Talman! Vi har vid upprepade gånger debatterat de här frågorna under 

denna mandatperiod till lagtinget. Två spörsmål har varit föremål för 

behandling och därutöver i andra sammanhang har frågan diskuterats 

ingående. 

Behovet av att ha ett gott förtroende mellan parterna är ju uppenbart. 

Så ska det ju vara. Jag har tidigare gjort reklam för den förvaltningslag 

som har kommit in här under resans gång. Den nya förvaltningslagen 
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som förra lagtinget antog 2008 var avsedd i sig att både återskapa för-

troende och också normera hur umgänget mellan myndigheter och all-

mänhet ska skötas i en byråkratisk men ändå rättssäker ordning. Jag vill 

ändå säga att den nuvarande utformningen av paragraf tolv inte är möj-

lig. Det är ovärdigt en normbunden förvaltning att ens kunna tänka sig 

att man registrerar någonting som inte är känt. Då har man verkligen 

fört alla parter bakom ljuset och så får det inte gå till. Så är paragraf tolv 

skriven för närvarande. Det i sig är en tillräcklig grund för behovet av 

ändring. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Den problematiken åtgärdar man ju inte med den här framställningen. 

Nu vet jag att vtm Gunnar Jansson är väldigt skicklig att svara på en 

fråga utan att svara. Jag vill göra frågan lite tydligare. De som är den 

andra parten i den här tvisten, som har pågått under många år, vill att 

man följer och att man använder den lagstiftning som finns istället för 

att man föreslår några förändringar, just när det gäller om vi ska åter-

skapa förtroende. Min fråga är igen: Vore det inte bättre, vtm Gunnar 

Jansson, om man följer den lagstiftning som faktiskt är ganska okej 

idag? Är det inte det som är det viktiga om vi ska återskapa förtroende? 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman! Naturligtvis måste gällande lagstiftning följas. Det fram-

går av hela vår rättsordning. Vad som sedan är bättre, så anser jag att 

lagtingets huvudsakliga roll är att stifta lagar och där missförhållanden 

har uppdagats korrigera lagarna.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Vtm Jansson talade om skapandet av förtroende och saker 

som behöver göras angående övertäckande. Man kan också tänka sig att 

om det är mycket värdefulla områden, större eller mindre, så kan till och 

med landskapet byta mark. Landskapet har ju på många ställen inköpt 

mark som man kan byta för att få markägarna nöjda. Man skulle få för-

utsättningar att skapa förtroende på det viset för framtida dispyter mel-

lan markägare och landskapet.  

Jag tackar för det här förslaget som vicetalmannen talade om. 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Talman! Jag kan kort tacka kollegan Salmén för de orden. Jag konstate-

rar det som vi brukar göra, och som är nyttigt att göra i ett parlament, 

att bästa sättet att lösa problem är att förhindra att de uppkommer. 

Bästa sättet att förhindra att ett problem uppkommer är att det finns ett 

fungerande förtroende mellan parterna.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 
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Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Här är nu framställningen som vi har väntat nästan ett år på. 

Enligt någorlunda samstämmiga uppgifter så har den här framställningen 

funnits klar mer eller mindre en längre tid. Det har då fördröjt registrerings-

processen nu redan och den är ännu inte färdig behandlad. 

När jag läste den här så började jag fundera om jag rentav är lite dum och 

inte förstår eller om författaren inte riktigt förstår vad man har skrivit. Jag 

ska låta bli att recensera vem som är det, men jag påstår samtidigt att det inte 

är jag. 

För det första när det gäller förordningsfullmakten man är så väldigt noga 

och griper det här lilla juridiska halmstrået och påstår att det är motiverat 

med en preciserad förordningsfullmakt i den här lagen. Som jag har sagt tidi-

gare så finns det många förordningsfullmakter som är felaktiga, som används 

felaktigt och som saknas helt. Det är kanske inte ett motiv för att låta bli i det 

här fallet, men då borde man också se över alla andra förordningsfullmakter. 

Jag nämnde bara en tidigare och det var den som finns i jordförvärvslagstift-

ningen. Den förordningsfullmakten ger inte tillstånd till materiella bestäm-

melser bara tekniska, men används till materiella bestämmelser. Den fortgår 

att vara felaktig och ändras inte. Det är mycket märkligt. 

Det må så vara att vi nu ska ha en förnyad förordningsfullmakt. Det har vi 

väntat på och det har fördröjt registreringsprocessen. Det är en sak.  

Sedan kan man också fråga sig varför man inte har de här bestämmelserna 

i lag? Om man kommer med en framställning så kunde man ha skrivit in dem 

i lagen. Såpass viktiga saker är det att i andra sammanhang kunde detta ha 

varit lagen. Det är heller inte någonting som bör eller kommer att ändra över 

tid och behöver vara smidigt att ändra och därigenom motiverat att vara i 

förordning.  

Sedan när det gäller den tolfte paragrafen sympatiserar jag i mångt och 

mycket med den åsikt som ltl Anders Eriksson har. Det är en balansgång med 

hela den här problematiken. Å ena sidan vill vi bevara historien och fornmin-

nena för framtida generationer, å andra sidan vill vi att samhället ska kunna 

utvecklas. Markägarna ska kunna bruka sin mark. Framförallt om man i nå-

got skede måste gå in och konfiskera mark, delar av marken eller delar av an-

vändningsmöjligheterna så ska man betala ersättning. Det där är en hårfin 

balansgång. Andan med hela lagen och systemet är att det aldrig ska behöva 

ske ett ersättningsfall. Det är tanken, om jag har förstått saken rätt. I de fall 

där det är tvingande, då ersätter man.  

Hela den här diskussionen baseras dels på en felaktig uppfattning om det 

och dels på att alla fornlämningar nu omregistreras och fönstret öppnas för 

alla. Jag tycker att vi måste bortse ifrån det. Det kan säkert vara som majori-

teten säger, att nu är det någon som rusar till och hittar på att man ska bygga 

en maskinhall som man egentligen inte behövde. Om någon är beredd att 

satsa 100 000 för att få några tusenlappar i intrångsersättning så får vi ta den 

smällen.  

Det är viktigt att man en gång för alla sätter punkt för den här utvecklingen 

och inte tvärtom, som föreslås nu. Man kastar sig ut i ett system där man 

kommer att få de här problemen hela tiden.  

Inte är jag karl att bedöma vad som kostar mest, men nog har jag lite svårt 

att tro på de uppskattningar som kulturministern sade här, att det här skulle i 

längden blir billigare. Där har nog kulturutskottet en grannlaga uppgift att 
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försöka uppskatta det. Fornminnesbeståndet fylls ju på dagligen. Ta till ex-

empel de grunder som finns ute i Bomarsund i staden Skarpans. När de var 

några veckor gamla så var det ingen som såg dem som fornminnen. I lagens 

mening, så småningom, så blir de fornminnen. Det blir också lämningar av 

dagens verksamhet. Det blir så småningom fornminnen och ska bevaras. Det 

uppstår mitt i allt ånyo. Beståndet växer till sig, vilket det gör ändå, men om 

man tar bort tvåårsregeln då blir det en effekt i kvadrat. De här finns för alltid 

kvar beroende på markägarens beteende och dessutom växer beståndet. 

Också här, i likhet med ltl Anders Eriksson, tycker jag att man ska ta mar-

kägarens rättigheter på väldigt stort allvar. Men någon måtta får det vara. Det 

får ju inte vara så att fornminnena ska vara en mjölkko för markägarna, att 

man ska förtjäna på att man hittar fornminnen på sin mark. Tanken har ald-

rig varit så, det är aldrig någon som ska profitera på fornminnena. Om man 

har lovat det åt någon väljare så måste man hastigt ringa upp igen och säga 

att man hade fel, man skulle inte få förtjäna på det.  

Det handlar om att de fall där det verkligen inte går att hitta andra lös-

ningar så måste man få ersättning. Det är jättebra att den här möjligheten 

finns. Sedan är det ett fönster som stänger, sedan är fornlämningen där, det 

vet man om och det vet man också om när man säljer marken.  

Om det skulle vara såsom i stora utskottets kläm från 2006 att det dessu-

tom skulle registreras i fastighetsregistret så skulle inte det här var ett pro-

blem. Då skulle det framgå av lagfarten.  

Om man inte tänker på att alla ska registreras om och att det här fönstret 

öppnas för alla, så när upptäcker man en fornlämning? Det är ofta när man 

påbörjar ett projekt. Man börjar gräva eller man kanske hugger omkull en 

skogsstump och marken kommer i dager. Då upptäcker man fornlämningar. 

Det gör man därför att man är på väg att exploatera marken. Så är tanken. 

Man ska upptäcka den. Då är två år en väl tilltagen tid att hinna med den här 

processen. 

Jag tror nog man kastar sig ut i en framtid som är okänd. Vilka enorma 

kostnader det här leder till har jag faktiskt svårt att uppskatta. Jag tycker som 

sagt inte att man ska överdriva heller. Balansgången ska vara hårfin och den 

är hårfin redan i dagens lagstiftning. Skulle man följa dagens lagstiftning och 

göra som det står i den så skulle det fungera bra, vilket också de drabbade 

markägarna tycker. De har inte behov av den här ändringen.  

Vad jag har förstått har det varit en stor stridsfråga vilken grad av olägen-

het som man ska ha. Nu är det samma, ytterst lindriga olägenheter, alltså 

olägenhet som inte är ringa. Det är en väldigt markägartillvänd formulering. I 

något förslag som har cirkulerat har det varit en annan formulering, att det 

skulle vara en högre tröskel. Nu har man den graden av olägenhetsgrad kvar 

samtidigt som man tar bort tvåårsregeln.   

Återigen, jag är stor vän av ägande av privat mark. Jag är också stor vän av 

de skattebetalare som ska stå i andra ändan. Jag uppmanar majoriteten till 

eftertänksamhet och framförallt utskottets ledamöter till att verkligen fun-

dera om det här är klokt. Tack.   

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Först av allt vill jag säga att det ryser längs min ryggrad 

när jag hör ltl Sundman tala om att för att man följer självstyrelselagen 

så griper man efter ett halmstrå. 
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Efter det att självstyrelselagen har ändrats och man inför ny lagstift-

ning så ska man ju följa den självstyrelselag som nu gäller. Däremot be-

höver man inte städa upp all lagstiftning som finns. Så fort man gör en 

ändring i en lagstiftning så ska man också följa det som stadgas kring 

förordningsfullmakter i den nya självstyrelselagen. 

Om man upplever att det här har tagit för mycket tid, att lyssna på 

markägarna och ge markägarna ett halvt års tid under hörandeförfa-

rande så är det viktigt att komma ihåg att ingen har drabbats av att man 

har givit den här tiden till markägarna. Fornminnena har inte drabbats, 

de är skyddade ändå. Inte heller markägarna och någon individ har 

drabbats av det.  

Däremot får vi, förutom att vi uppdaterar lagstiftningen, ett register 

som är tillförlitligt och korrekt, vilket också är ett av målen för det här 

arbetet.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Jag har aldrig sagt att jag motsätter mig tanken att det 

krävs en ny förordningsfullmakt. Nu kommer vi att få den. Av alla de fall 

som finns där förordningsfullmakter är för luddiga eller direkt felaktiga 

så det är en av de mindre bristerna. Bland sakkunniga finns det olika 

uppfattningar om huruvida det verkligen är motiverat. Det är framförallt 

inte motiverat att vänta så länge på den här förändringen som har varit 

klar länge har vi hört. Den här framställningen har legat länge. Det är 

inte andra paragrafen som man är oense om, utan det är formuleringar-

na i den tolfte paragrafen. Man borde ha kunnat komma med den andra 

paragrafen först så skulle vi ha tagit den och inte fördröjt registrerings-

processen. Registreringsprocessen har inte tagit sex månader, den har 

snart tagit fem år.  

Det må gå kalla kårar längs kulturministerns rygg, men jag viker inte 

ifrån självstyrelsen för att jag säger det. Jag understöder ju att man gör 

den här ändringen.  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Sedan vill jag också tala om att vi har tänkt, vi har tänkt 

noggrant och vi har framförallt lyssnat. Vi har fört en dialog med mar-

kägarna. Vi tror att den här förändringen i lagstiftningen kommer att 

leda till färre konflikter i framtiden. Vi tror också att markägarna är 

kloka människor. Vi har hört att det är få som har synpunkter i affekt el-

ler någonting liknande. Man har fört fram synpunkter för att man vill 

bidra till en bättre hantering av fornminnesärendena. Därför har det har 

varit viktigast att en av de mest grundläggande frågorna har vi, efter 

analyser, härlett till tvåårsregeln. Därför har vi också tyckt att den har 

varit viktigt att ändra på. Den har definitivt inte varit färdig i åratal. Den 

har blivit färdig nu under vårkanten. 

Jag tycker också att man ska läsa igenom den här lagstiftningen or-

dentligt. Läser man andan och meningen i lagstiftningen så kan man 

inte heller gå ut och säga åt någon att den här lagstiftningen är gjord så 

att man kan profitera sig på den.  



  

  63 

Det är väldigt sällan som någon har orsak att rubba en fornlämning. 

Vi ser nu att 11 av 1600 har bedömt att de har orsak att rubba en forn-

lämning. Då har vi inte utrett alla de 11 ens har den grunden. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

 Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Med den här lagändringen så är det inte 11 längre. Det gäl-

ler i praktiken vilken som helst av de här ålänningarna in för all framtid, 

förutom dem som har prövats och inte fått ersättning. Men när det gäl-

ler alla andra fornlämningar så kan hända att den mark som de råkar 

befinna sig på byter ägare och den nye ägaren har andra planer osv. Det 

kommer att finnas en potential på lika många som det finns fornläm-

ningar idag och också de tillkommande fornlämningar som kommer 

som produceras varje dag när saker och ting lämnas och blir fornläm-

ningar så småningom. Och det gäller också de fornlämningar som inte 

idag är kända. Potentialen är enorm när det gäller eventuella ersätt-

ningsobjekt när man tar bort tvåårsregeln. Vissa delar av det här finns ju 

kvar ändå.  

Jag undrar faktiskt när man säger att man har tänkt och tänkt till-

räckligt. Jag ber utskottet att överväga den saken. Är det här verkligen 

rätt väg att vandra? 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Vicelantrådet Britt Lundberg 

Fru talman! Jag vill sist bara påpeka en sak som är väldigt, väldigt viktig att 

inse. Med den här lagstiftningen ändrar vi inte på grunderna för att få rubba 

en fornlämning. Vi ändrar endast på tiden. Tack.  

Talmannen 

Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till kulturut-

skottet. 

Fortsatt andra behandling 

5 Ny finansförvaltningslag 

Stora utskottets betänkande (STU 1a/2010-2011) 
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.  

Diskussion.  

Ltl Gun Carlson 

Fru talman! När lagtinget behandlade stora utskottets betänkande nr 1 den 

24 januari så slutade den diskussionen i att lagtinget inte är oförändrat god-

kände stora utskottets förslag i ärendet. Därför gjorde lagtinget enligt 54 § 3 

mom. lagtingsordningen en remiss av ärendet till stora utskottet igen för fort-

satt behandling. När man behandlade ärendet i stora utskottet beslöts att jag, 

såsom viceordförande, skulle presentera ett a-betänkande. 
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Jag kan anföra att utskottet har behandlat ärendet och konstaterat att lag-

tinget beslöt den 24 januari att 13 § i förslaget i landskapslagen om landskap-

ets finansförvaltning skulle erhålla följande lydelse; "närmare bestämmelser 

om verkställande av budgeten utfärdas genom landskapsförordning. Land-

skapsregeringen kan också fatta beslut innefattande närmare anvisningar 

om användningen av ett anslag i enlighet med budgeten." 

Om detta förslag blev det en omröstning som slutade i rösterna 6-4. Ut-

skottet diskuterade också en kläm och antog efter omröstningen klämmen i 

syfte att föreskrifter om grunderna för individens rättigheter och skyldigheter 

utfärdas genom landskapslag. 

Utskottet har i ärendet hört lagberedaren Diana Lönngren. Utskottet 

kunde under diskussionen konstatera att ärendet har gåtts igenom grundligt i 

såväl lagutskottet som stora utskottets betänkande nr 1 samt i finansutskottet 

som lämnade ett utlåtande till lagutskottet. Ett stort antal höranden har bi-

dragit med sakkunskap. Därför bedömde stora utskottets majoritet att man 

inte behövde höra flera. Flera höranden skulle inte tillföra någonting av mer-

värde. Utskottet ansåg att sakfrågorna hade belysts tillräckligt.  

Till utskottets betänkande har lämnats en gemensam reservation från ord-

förande Anders Eriksson, ledamöterna Jörgen Strand och Barbro Sundback 

samt ersättaren Camilla Gunell. 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet i ett a-betänkande att 

lagtinget antar det i framställningen ingående andra lagförslaget så att lagför-

slagets § 13 erhåller den lydelse den fått genom lagtingets beslut vid lagför-

slagets andra behandling.  

Utskottet föreslår vidare att lagtinget antar följande kläm; " lagtinget för-

utsätter att landskapsregeringen tryggar att föreskrifter som rör grunder-

na för individens rättigheter och skyldigheter utfärdas genom landskaps-

lag". Tack för ordet.  

Ltl Roger Slotte, replik 

Fru talman! Som bekant så hade jag en annan uppfattning i lagtinget 

när vi hade det här ärendet första gången i stora utskottet. Jag är nu 

nöjd med det här a-betänkandet. Klämmen förutsätter att landskapsre-

geringen tryggar att föreskrifter som berör grunderna för individens rät-

tigheter och skyldigheter utfärdas genom landskapslag. Därför är jag 

nöjd. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Så blev det. Det här bygger naturligtvis på att det redan i dagens själv-

styrelselag 21 § finns ett stadgande som talar om individens rättigheter 

och skyldigheter. Det skall finnas i lag. Det hör också ihop med att i 

grundlagen finns krav på laga grund för olika beslut. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! Det var en bra presentation av betänkandet som viceordförande 

Gun Carlson gav. Låt mig ändå ge bakgrunden med ett par ord. Första gången 

det här ärendet var upp i stora utskottet så lade vi till en mening i § 13, eller 

en bisats rättare sagt. Paragraf 13 blev att lyda; " närmare bestämmelser om 
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verkställande av budgeten utfärdas genom landskapsförordning, dock så 

att förmåner som tillkommer individer regleras i lag. Landskapsregeringen 

kan också fatta beslut innefattande närmare anvisningar om användningen 

av ett anslag i enlighet med budgeten". Det var den formuleringen som stora 

utskottet gick in för. Den gången blev det riktigt storpolitik. Det blev ju om-

röstning, fast jag personligen uppfattade att alla utskottsmedlemmar egentli-

gen var eniga om att så här borde det vara.  

Som exempel i diskussionen i stora utskottet togs stödet för inköp av mil-

jöbil upp. Den stödformen dök upp bara ifrån tomma intet i en tilläggsbudget 

och försvann lika snabbt igen i en annan tilläggsbudget, utan att många med-

borgare, som faktiskt kanske skulle ha varit intresserade av det här stödet och 

skulle ha velat investera i en miljöbil, hann med överhuvudtaget. Så kan det 

inte gå till. Man kan inte ta upp anslag på det sättet enbart som motiv att göra 

någon sorts politisk profilering. Enskilda medborgare måste behandlas lika. 

Det måste finnas en kontinuitet och långsiktighet bakom den här typen av 

understöd. Därför är den här lagstiftningen så viktig. 

Reservanterna, med vtm Gunnar Jansson i spetsen, skrev; "vi anser att 

förordningsfullmaktens begränsning enligt 21 § i självstyrelselagen är till-

räcklig även vad gäller budgetmakten." Tyvärr har vi sett att det inte är så, 

lagstiftningen är tydlig men ändå sker det misstag, typ miljöbilspremien. Det 

är tyvärr inte det enda misstaget. Jag ser att finansministern ruskar på huvu-

det. 

Fru talman! När det här gick tillbaka till stora utskottet så blev det en an-

nan majoritet. Så blir det när det bli riktigt "storpolitik".  

I reservationen mot det beslut som gäller nu så skrev jag och de övriga re-

servanterna: "Undertecknad anser att individers rätt till olika förmåner ska 

grundas på lag. Att grunden för individens förmåner är stadgat i lag bor-

gar för rättssäkerhet och likabehandling av medborgarna. Genom åren har 

flera olika anslag med förmåner åt enskilda individer införts i landskapets 

budget utan stöd i lag, t o m i tilläggsbudgeter. Detta är en budgettradition 

som tillämpas av lagtinget trots 21 § i självstyrelselagen om individens rät-

tigheter och skyldigheter ska finnas i lag och grundlagens krav på laga 

grund för beviljande av ekonomiska förmåner av olika slag. Vi underteck-

nare kan inte omfatta en sådan här budgettradition som ger utrymme för 

godtycke och fixarpolitik. Därför kräver vi en klar och entydig bestämmelse 

i finansförvaltningslagen som en gång för alla sätter stopp för dålig budget-

tradition."  

Fru talman! Visst blir det lite märkligt när den nuvarande majoriteten går 

in för en kläm som egentligen säger lite samma sak. Men det finns en hårfin 

skillnad. 

Utskottet föreslår vidare att lagtinget antar följande kläm; "lagtinget förut-

sätter att landskapsregeringen tryggar att föreskrifter som grunderna för 

individens rättigheter och skyldigheter utfärdas genom landskapslag." Ma-

joritetspartierna förutsätter att det är så. Vi har flera exempel på att det inte 

har varit så. Medan minoriteten, dit jag tillhör, ville att de här rättigheterna 

klart och tydligt skulle slås fast i lagstiftning.  

Jag förstår ltl Slottes replik till presentationen av det här betänkande att 

partipiskan ven men i sak så tror jag att vi fortfarande har samma uppfatt-

ning. 
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Det som kändes märkligt, som jag aldrig har varit med om tidigare och 

som jag tror att är en ny praxis när det gäller lagtingsbehandling är att vi fak-

tiskt nekades att höra sakkunniga. Viceordförande Gun Carlson nämnde det, 

hon tyckte att majoriteten kände till det. Till saken hör att bland annat en le-

damot har personligen ringt och diskuterat den här problematiken med pro-

fessor Markku Suksi. Jag tyckte att det resonemanget var intressant. Jag före-

slog själv att vi också skulle kunna få ta del av det. När mötet började på mor-

gonen så var vi eniga om att vi skulle höra lagberedaren Diana Lönngren, som 

nämndes här, och lagberedningschefen. Men när det visade sig att lagbered-

ningschefen var sjuk så då behövdes det inte alls. Det var en väldigt märklig 

behandling och en maktdemonstration som jag faktiskt inte har sett maken 

till tidigare. Då var det någon sorts panik att man skulle få igenom den så fort 

som möjligt. Här står vi nu ändå i mars. Den där demonstrationen var nog re-

lativt onödig, enligt mitt förmenande.  

Avslutningsvis, fru talman, det handlar om vi tror att landskapsregeringen 

framöver kommer att se till att rättigheter som riktas till enskilda medborgare 

slås fast i lag eller tror vi det inte. Majoriteten förutsätter det. Vi vill att det 

klart och tydligt ska skrivas in i finansförvaltningslagen.  

Ltl Olof Erland 

Fru talman! Det finns mycket att säga om det här ärendet. Sist och slutligen 

föreslår utskottet att finansförvaltningslagen såsom den är i framställningen 

mer eller mindre ograverat ska gå igenom.  

När det gäller maktfullkomlighet så har jag svårt att se det här som ltl An-

ders Eriksson säger. Han brukar alltid kommentera vad folk gör i salen, om 

man ruskar på huvudet eller nickar instämmande. Därför ska jag upplysa till 

protokollet att nu har han gått ut.  

I det här ärendet har det varit 25 höranden, varav lagutskottet har haft 15 

höranden. Lagberedaren har hörts fyra gånger. Ärendet är uttömt. Man har 

tagit upp frågeställningar som om förordningsfullmakten går mot grundla-

gen. Det har visat sig i olika behandlingar att det gör den inte. Den politiska 

markeringen har gjort att förordningarna i den utsträckning som finns i 

framställningen skulle vara att överlåta för mycket makt åt landskapsrege-

ringen.  

Viktiga frågor har tagits upp, maktfördelningen. Det intressanta i det här 

ärendet är att man från olika håll hävdat att budgeteringen i lagtinget borde 

göras enligt prestationsprincipen. Jag har sagt att det viktiga är investering-

arna. För överlåter man åt landskapsregeringen att budgetera enligt prestat-

ionsprincipen så har man minskat på lagtingets budgetmakt, som då innebär 

att man kan ta anslag oberoende av om det är prestationskalkyler i bakgrun-

der.  

När det gäller den senaste diskussionen så är jag lite förvånad över att ltl 

Slotte är nöjd med att man i ett betänkande konstaterar att självstyrelselagen 

är gällande. Alternativet hade varit att paragraf 21 inte skulle gälla som base-

rar sig på grundlagen. Där har vi pudelns kärna. Vad säger paragraf 21, vad 

säger grundlagen? Rättigheter och skyldigheter ska basera sig på lag.  

I diskussionen har man använt ett annat begrepp; förmåner. Förmåner när 

det gäller bidrag till miljöbil, när det gäller bidrag till spannmålstorkar och 

när det gäller möjligheter för kommunerna att ge stöd till eftis osv. Det ingår i 

samma rättsystem. Ska man kunna göra det genom att man i sin budget har 
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pengar över och ger den här förmånen till en kommun som har flera skolor? 

Det är ingen rättighet i det fallet, det är en förmån.  

Jag har tidigare talat om rättigheter, förmåner och välfärdstjänster. Väl-

färdstjänster är det som t.ex. en kommun ger till invånarna om man får 

pengar över för att bjuda alla som är över 75 år på fastlagsbullar på fastlags-

tisdagen. Det är ju en förmån, en välfärdstjänst men det är inte någon rättig-

het som behöver baseras på lag.  

När jag från lagutskottet ur det perspektivet så använder ltl Anders Eriks-

son ibland rättigheter och ibland förmåner.  

Den berömvärda räddningsinsatsen i det här ärendet gjordes av reservan-

terna i stora utskottets första betänkande när en majoritet vill ersätta rättig-

heten med förmåner. Man ville utsträcka begränsningarna i budgeterings-

makten i lagtinget till att kräva lag för att man ska kunna budgetera i en 

större utsträckning en tidigare. Det här kanske är politiskt önskvärt. Det 

kanske finns en politisk majoritet. Men utskottets reservanter sade att det här 

kräver en lagberedning. En expert på den åländska konstruktionen som t.ex. 

professor Markku Suksi kan inte ge ett svar på den frågan. Därför att det här 

är också frågan om politiska beslut.  

I riket finns det en tendens att mera och mera i detalj kringskära möjlig-

heterna att budgetera, att lagstifta eller låta bli att lagstifta. Man blir mer och 

mer detaljerad i sin lagstiftning när det gäller välfärdsförmånerna. Det hind-

rar inte att i riket är regeringen mycket starkare än vår regering när det gäller 

att driva igenom politik. Man bestämmer politiken i regeringen och för den 

till riksdagen för att stämplas som godkänd. Här är det en öppenhet i budge-

teringen när man har anslag och inte kalkyler som grund. Ibland kan det bli 

problem med tilläggsbudgetar och t.o.m. städarbudgetar. Det är i alla fall en 

budgetmakt som jag anser att lagtinget borde behålla. Man kan ge anslag för 

att sedan ge tilläggsanslag eller göra det till reservationsanslag. Det är den vä-

sentliga punkten när det gäller prestationsbudgetering, att lagtinget har bud-

getmakten enligt det förslag som nu finns i finansförvaltningslagen. Om man 

ska utvidga restriktionerna på lagtinget och lagstiftningen, ha mera lagstift-

ning och mindre budgetutrymme, då ska det göras en politisk beställning på 

det. Det kan man göra till nästa val för det är en så pass stor fråga. Det behö-

ver lagberedas, förmåner är ett begrepp som otvetydigt är snävare än rättig-

heter. Förmåner har ofta ett materiellt innehåll, pengar för något som t.ex. 

miljöbil. När miljöbilspremien infördes var det en diskussion inom land-

skapsregeringen, i lagtinget och mellan jurister om det behövde vara en lag-

stiftning eller inte. Det fanns olika åsikter. Är det en förmån eller är det en 

rättighet? Bedömningen den gången blev att det inte är någon rättighet. Det 

är en stimulans åt dem som själva åtar sig att köpa en bil som är dyrare, de 

får en premie. Någon rättighet var det aldrig frågan om. Om man skulle ha 

gjort detta till en rättighet så hade det varit en helt annan ekonomisk effekt 

och kanske andra regelverk. Det hade krävts lagstiftning med tre månaders 

process osv. Att inte sätta restriktioner på lagtinget är ett politiskt val. Här 

har funnits en oppositionsgrupp som har velat sätta restriktioner på sig själva 

och därmed på hela lagtinget. 

Ltl Roger Slotte, replik  

Fru talman! Den här förmånen som ltl Olof Erland berörde så är det inte 

riktigt självklart vad förmån betyder. Definitionen är otydlig. Jag tycker 



  

68 

att det är bättre att man pratar om individens rättigheter och skyldig-

heter, som det också står i självstyrelselagen. Det är bra att det också 

finns med som en kläm i ett betänkande till finansförvaltningslagen. Det 

första betänkande gick lite snabbt i stora utskottet, då skrev jag för-

måner. Det kanske inte skulle ha varit så just i den paragrafen. Det kan 

hända att det borde ha varit i en annan paragraf. Därför har det krävts 

en hel del lagstiftningsarbete.  

Ltl Olof Erland, replik  

Fru talman! Det är det som är poängen när det gäller lagstiftning. Vi har 

experter, vi har utbildade och erfarna personer som ska se på i vilken 

paragraf det ska ligga och vad bakgrunden är. När det gäller begreppet 

rättigheter och förmåner så kan man inte slå upp det i någon lagbok el-

ler ordbok och säga exakt hur det är. Det måste gå tillbaka i en rättstrad-

ition som vi har. Ska vi välja samma rättstradition som man har i Fin-

land, att gå till mer och mer bundenhet och mer och mer detaljer där 

man utvidgar rättighetsbegreppet till förmåner? Jag säger inte att det 

kanske inte går så, men det ska vara ett politiskt beslut och en ordentlig 

lagberedning för en sådan radikal förändring. Som ltl Slotte själv säger 

så är det osäkert vad begreppet betyder. Det är osäkert i vilken paragraf 

det ska vara och då ska det inte föras in i stora utskottet.  

Ltl Roger Slotte, replik  

Fru talman! Det är just därför som det fördes in en kläm. Då har ju land-

skapsregeringen möjlighet att återkomma sedan vid behov för att rätta 

till det här.  

Man kan fråga sig varför ltl Slotte ska vara nöjd med det här betän-

kandet? Varför skulle inte jag vara nöjd med betänkandet när hela rege-

ringsblockets ledamöter i stora utskottet också är nöjda. Jag tycker ändå 

att det är ett påpekande som är befogat.  

Ltl Olof Erland, replik  

Fru talman! Det kan alltid vara intressant att diskutera vad klämmen be-

tyder. Jag tolkar den som politisk, att det här var saker som man kunde 

komma överens om. Tolkar man det juridiskt så ska landskapsregering-

en nu granska § 21 i självstyrelselagen och konstatera om den finns där 

eller inte. Man kan fråga sig vad man ska göra. Jag nöjer mig med för-

klaringen att det här var en politisk markering gentemot att man skulle 

ha förmåner kopplade till lagstiftning.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jag tar på mig att göra en korrigering till kollegan Erlands 

påstående om att lagtinget har kunnat konstatera att ingen del av för-

ordningsfullmakterna strider mot grundlagen. Fyra år i riksdagen och i 

grundlagsutskottet gav mig den kunskapen att i stort sett varannan 

framställning från regeringen granskas ur den här synpunkten. Man 

hörde då i varje ärende minst tre professorer med grundlagen som spe-

cialitet före man kunde ge så säkra svar som kollegan Erland här ger.  
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Jag finner inte i lagutskottets betänkande eller i stora utskottets be-

tänkande en enda sådan sakkunnig person som man har hört. Personli-

gen har jag inga problem med tolkningen. Jag accepterar den fullt ut. 

Jag ville för protokollets skull göra den här noteringen och tillägga att 

förordningsfullmakten i § 24 ändå är av den arten att den skulle ha up-

penbara problem med en grundlagsjämförande granskning.  

Talmannen  

Tiden är ute! 

Ltl Olof Erland, replik  

Fru talman! Lagutskottet har principen att när man tvivlar på något så 

hör man experter. I det här fallet har vi inte hört t.ex. Markku Suksi 

formellt sett, men informella kontakter har förekommit också med dem 

som grundlagsutskottet i Finland brukar höra. Vi har hört lagberedaren, 

förvaltningschefen, finansministern, finanschefen och biträdande fi-

nanschefen. Vi har hört två experter från finansministeriet som åt-

minstone gav mig en insikt när det gäller budgeteringen och förord-

ningsfullmakten i rikets förordning. De har 79 olika punkter i budget-

förordningar, tror jag. Jämför man dem så ser man att det är likartat.  

I stora utskottets första betänkande redogjorde ordförande eller om 

det stod i betänkande att man hade granskat detta med grundlagsenlig-

heten och konstaterat att det är i sin ordning.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Som jag sade så har jag inget problem med tolkningen i 

samband med den här lagen. I remissen under Hedenhös tid som vi 

hade i den här frågan så anförde jag samma sak. Jag satte upp ett finger 

i alla fall och pekade på att det kan finnas vissa bekymmer. Jag konsta-

terar fortsättningsvis att lagtinget inte har gjort en sådan sakenlig kon-

troll av den frågan med grundlagsexperter. Det närmaste man kan 

komma är medlemmen i stora utskottet, vicehäradshövdingen och 

mångåriga grundlagutskottets medlem Gunnar Jansson. Honom litar 

jag på i de här sammanhangen. Jag vill ändå säga att när landskapsrege-

ringen ges rätten att via landskapsförordning utfärda gränsvärden för 

när egendom får överlåtas utan lagtingets deltagande så är det både po-

litiskt och grundlagsenligt problematiskt.  

Ltl Olof Erland, replik  

Fru talman! Frågan är alltid problematisk för vem.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Gun Carlson, replik 

Fru talman! Jag håller med lagutskottets ordförande Olof Erland om att 

det skulle vara synd om vi så här rätt upp och ner minskar lagtingets 

budgetmakt genom att föra in en sådan här bestämmelse i lagen, som vi 

nu har diskuterat. Jag är glad att vi i stora utskottet fick majoritet för 

den här tolkningen. Vi ska komma ihåg att vi lever i ett trögt system. Vi 

har mycket liten ekonomisk beslutanderätt. Det enda vi har är egentlig-

en det som vi gör i samband med budgetbehandlingen. Vi behöver ha en 
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viss flexibilitet för att kunna uppfylla och se till att vi kan sköta verklig-

heten och alla uppgifter som vi har.  

Jag tycker att det skulle vara illa för den åländska politiken om vi tar 

bort möjligheten för lagtinget att ha en budgetmakt kvar. Naturligtvis 

ska vi hålla oss inom den generella lagstiftningen som självstyrelselagen 

anger; laga grund och rättigheter och skyldigheter. Resonemanget om 

förmåner kontra rättigheter var också intressant och väl värt att fundera 

på.  

Ltl Olof Erland, replik  

Fru talman! Den 27 maj 2010 kom det här ärendet till lagtinget. Om 

ingenting oväntat inträffar så kanske det går härifrån för vidare bered-

ning och bearbetning. Vi ska ändå tänka på att det här är en ramlag och 

det kommer att komma preciseringar. Syftet med ramlagen är att för-

bättra budgeteringen på alla sätt, utan att lagtingets budgetmakt ska 

minska i något avseende. Inte är det något fel att man vrider och vänder 

på en fråga i flera utskott än ett, om det utmejslar sig ett bra förslag. Det 

finns inte något att anmärka på det. Tvärtom, det var bra att det i första 

utskottsbetänkandet fanns en reservation som lade saker och ting till 

rätta. Nu gäller det att gå vidare.  

Talmannen  

Replikskiftena är avslutade. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad.  

Talmannen konstaterar att stora utskottet vid sin förnyade behandling av ärendet be-

slutat att lagförslagets 13 § landskapslag om landskapets finansförvaltning ska få den 

lydelse den har enligt lagtingets tidigare fattat beslut. Lagtinget vidblir således sitt tidi-

gare beslut. Lagförslagets andra behandling är avslutad.  

Beslut om klämmen fattas i samband med tredje behandlingen. 

Andra behandling 

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

Lagutskottets betänkande (LU 13/2010-2011) 
Republikens presidents framställning (RP 11/2010-2011) 

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 

7 Godkännande av avtalet med Liberia om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Lagutskottets betänkande (LU 14/2010-2011) 
Republikens presidents framställning (RP 12/2010-2011) 

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. 
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Första behandling 

8 Godkännande av Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploate-

ring och sexuella övergrepp 

Lagutskottets betänkande (LU 15/2010-2011) 
Republikens presidents framställning (RP 10/2010-2011) 

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 ärendet behandlar ett fenomen som kanske har funnits i 

alla tider men som i historisk tid har blivit mer och mer påtagligt av olika an-

ledningar. Det här är medaljens baksida i det moderna globala samhället och 

därmed också ett fenomen som kanske inte syns i vår vardag. Vi har alltså ett 

fenomen som kallas sexuell exploatering som är särskilt svårt när det gäller 

exploatering av barn. Europarådets konvention handlar om det. 

Det här är en mot tendens i samhällsutvecklingen. Vi har kulturell utveckl-

ing, miljömedvetenhet, vi har ekonomisk tillväxt och vi har välfärd samtidigt 

som det finns fenomen som döljer sig bakom kulisserna, bakom väggar och 

ute på nätet och som är svåråtkomligt. I arbetet för att förebygga, hjälpa och 

upplysa behövs det utvecklade system när det gäller teknik och lagstiftning.  

Utskottet har behandlat det här och försökt sätta sig in i det. Utskottet har 

konstaterat att i de system som vi har för att förebygga, upplysa och hjälpa så 

finns det en hel del som är gjort. Det finns också mycket, mycket mer att göra.  

Jag ska presentera lagutskottets betänkande i fem punkter.  

1. Rikslagstiftningen, där det väsentliga arbetet ska göras.  

2. Landskapslagstiftningen som berörs delvis, bl.a. genom blankettlagar.  

3. Andra åtgärder i samhället som finns i konventionen, som man re-

kommenderar eller kommer överens om.  

4. Åtgärder som har gjorts och den verksamhet som är pågående i det 

åländska samhället. 

5. Utvecklingsbehov. 

När det gäller rikslagstiftningen så är det 16 punkter i detta som berör änd-

ring av lagstiftningen. De 16 punkterna berör till största delen strafflagstift-

ningen men också frågan om näringsförbud, en utveckling av näringsrätten 

och näringsförbudet. Den som sysslar med den här typen av verksamhet på 

kommersiell grund kan få näringsförbud.  

Vi har barnskyddslagen och lagen om klienters ställning och rättigheter 

inom socialvården. De senare lagarna berör landskapets lagstiftning, vi har 

blankettlag när det gäller barnskyddsärenden och klientens ställning och rät-

tigheter inom socialvården i landskapet. Jag ska inte säga desto mer om vil-

ken lagstiftning i detalj som kommer att beröras. Det här är sådant som i lag-

beredningen kommer att kräva utveckling. 

Den tredje punkten är andra åtgärder som konventionen förutsätter och 

det är sådant som; att medvetandegöra, öka kunskapen, satsa på utbildning, 

göra kampanjer, ordna finansiering och utvärdera det som händer i de här 

frågorna. Och framförallt involvera också barn och ungdomar i det här för att 

medvetandegöra men också för att höra deras åsikter och attityder.  
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Den fjärde punkten är verksamheter som pågår i landskapet. Där har vi en 

sammanfattning av åtgärderna och ett samarbete som också nämns i den här 

presidentframställningen. Barnahusmodellen gick man in för 2007 och den 

modellen är sammanfattad i en gedigen välutarbetad rapport. Det handlar 

om samarbete mellan polis, myndigheter, hälso- och sjukvården och social-

vården osv. Man för samman dem i en s.k. barnahusmodell där den fysiska 

placeringen är Tallbacken. Här har vi ett system i samhället för att ta hand 

om de här problemen. Det här systemet har gett positiva erfarenheter.  

Vi har också en barnombudsman som också har kontakter till BRIS, bar-

nens rätt i samhället, med bl.a. en telefonjour. Vi har Fältarna, vi har olika 

tjej- och killgrupper för att öka medvetenheten och påverka attityderna. Vi 

har också ett projekt inom Rädda Barnen som särskilt riktar in sig på inter-

net, hur man ska förhålla sig till internet och hur man ska komma åt dem 

som missbrukar och exploaterar. Polisen har två befattningar med särskild 

utbildning inom det här området. Givetvis kunde man använda mycket mer. 

Det som är viktigt, och som utskottet lyfte fram när det gäller utvecklingen i 

framtiden, det är att man ska förbättra möjligheterna att förebygga, bevaka 

rättsföra de här fallen. Det gäller förbättrad statistik, mer utbildning och det 

är viktigt att det är frågan om gränsöverskridande verksamhet där samarbetet 

är oerhört viktigt. Man har samarbete med Interpol, centralkriminalpolisen 

och rikskrim i Sverige. Nu är man i färd med att lyfta upp det här på en högre 

politisk nivå. Hela det här systemet bygger på FN:s barnkonvention, Euro-

parådets konvention i det här fallet och de olika det internationella avtal som 

man utformar i det här fallet. 

Lagutskottet föreslår att lagtinget ska omfatta den här presidentframställ-

ningen som avser att sätta avtalen ikraft och att lagarna ska implementeras 

på rikssidan och också de blankettlagar som Åland omfattas av. Tack.   

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Jag tycker att det är väldigt bra att lagutskottet har fördju-

pat sig i den här presidentframställningen, att man verkligen har kart-

lagt det arbete som utförs på Åland och att man tar upp de insatser som 

behöver förstärkas också hos oss för att den här kommissionen ska 

kunna efterlevas. 

Jag fäste min uppmärksamhet vid när lagutskottets ordförande inled-

de sitt anförande. Han talade om ett fenomen. Det här fenomenet 

nämnde han många gånger. Jag tycker att fenomen är någonting som 

åska, norrsken eller någonting oförklarligt. Det här borde man nämna 

vid sitt rätta namn. Det är brottslighet. Sexuella övergrepp är inte några 

fenomen, det är brottslighet. 

Ltl Olof Erland, replik  

Hela konventionen handlar om brottslighet. Det är ju det som det går ut 

på, hur man kan förebygga, förhindra, åtgärda och lagföra brottslighet. 

Där utvidgar man straffbestämmelserna med tider och när man ska 

kunna registrera misstänkta brottslingar. Jag utgick ifrån att alla har 

läst in sig på det här ärendet så att jag inte skulle behöva gå in i detalj på 

det. Ordet fenomen använde jag för att sammanfatta det som händer i 

samhället. Samhällsutvecklingen ses ofta som positiv. Det är det som 

man ser i det dagliga livet. Det är inte enbart positivt, bakom detta finns 
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medaljens baksida som är just detta fenomen med Internets exploate-

ring och hela den affärsmässiga verksamheten, men det är också attity-

der och liknande. 

Talmannen  

Tiden är ute! 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Jag tycker att man lite grann förringar själva dådet om 

man bara försöker säga att det är fenomen.  

På sista sidan nämns åtgärder som behöver förstärkas från land-

skapsregeringens sida. Kommer man ifrån regeringspartiernas sida att 

ytterligare ge resurser t.ex. så att polisen kan ha mera kontakter med de 

internationelle myndigheterna i våra närområden? Kommer man att se 

till att det finns resurser så att det här viktiga arbetet kan fortsätta? 

Ltl Olof Erland, replik  

Lagutskottet har ju inte föreslagit några resurser som hör till budgetbe-

handlingen. Vi har noterat att det pågår en sådan här verksamhet. Vi har 

också behandlat andra liknande frågor, om jag får använda ordet feno-

men, det vill säga att brottsligheten ökar och blir mera teknologiserad. 

Vi har haft ett avtal med USA och EG om informationsutbyte. Att jag an-

vänder ordet fenomen, jag vet inte ens om jag förstår varför man inte 

skulle göra det. I det globala risksamhället när vi får en utvecklad tek-

nologi eller för att återkomma till Bibelns grunder, när vi äter av kun-

skapsäpplet, då finns också ormen nära till hands. Det är ett evigt 

mänskligt fenomen. Samhället är inte enbart gott, baksidan kan vara 

ganska ond. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Vtm Gun-Mari Lindholm  

Talman! Jag vill inleda mitt anförande med att tacka lagutskottet för ett 

snabbt framarbetat betänkande. All heder till lagutskottet i det här avseendet.  

Senast vi diskuterade det här var i samband med remissen. Om jag inte 

missminner mig så var det runt den 19-20 januari.  

Dagen därpå hade vi möte i den arbetsgrupp där jag ingår som består av 

parlamentariker från och Östersjöländerna. Gruppen arbetar gemensamt för 

människohandel, trafficking och civil säkerhet. Jag kunde då berätta med 

stolthet att vi i Ålands lagting har diskuterat och debatterat den här frågan. Vi 

har en ständig punkt på dagordningen att var och en man berättar vad som 

har hänt sedan senast vi träffades. Döm om min förvåning när jag kunde kon-

statera att vi var en utav de få parlament som har diskuterat den här frågan. 

Danmark är det enda land som har implementerat det här direktivet.  

Vi hade senaste fredag ett nytt arbetsmöte i Riga. Då hade alla parlamenta-

riker som ingår i den här gruppen som hemläxa att man skulle höra efter var 

det här direktivet ligger och hur långt man har kommit med implementering-

en av detsamma. Vi kan igen säga att många av oss förvånades över att det 

inte har hänt någonting sedan vi träffades senast. 

Finland har för avsikt att anta och implementera det här innan man har ett 

nyval. Norge har påbörjat processen. Annars är Danmark det enda landet 
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som har implementerat det och nu kommer också Åland att vara ganska ti-

digt ute i och med detta. 

Varför gör man inte detta? Ja, det kan jag inte svara på. Det kunde ingen 

annan heller göra. De andra fick skämmas lite över det och har ånyo som sin 

hemläxa att efterhöra varför man inte har kommit längre. 

Man skriver väldigt fina, åtminstone tidvis, direkta konkreta konventioner 

och direktiv. Meningen är att de ska vara till efterlevnad.  Implementerar 

man detta in till sin egen lagstiftning så har det inte gjort någon nytta.  

Det är viktigt att alla saker som rör och berör just den här typen av frågor 

så borde man ta till sig, se till att man sätter till resurser och också har lag-

stiftning som rör det här området. 

Det är bra att vi nu i Ålands lagting har kommit så här långt i det här ären-

det. Jag hoppas att vi även kan ha en större debatt när det gäller människo-

handel och civil säkerhet. Jag hoppas att vi ska kunna ha det efter att den 

stora konferensen i augusti har varit, för att också lyfta de frågor som hante-

ras och behandlas i de olika arbetsgrupperna där Åland har representation 

och för att få upp frågorna på den politiska agendan. Det finns säkert anled-

ning att göra det också här på Åland. 

Att verka lokalt och gemensamt nationellt och samarbeta över landsgrän-

ser internationellt det är en framgångsfaktor i de här frågorna. Ensam är man 

inte stark i de här frågorna. 

Sist och slutligen går det ut på att man har ett förebyggande arbete, att 

man ökar kunskapen, informerar, medvetandegör och att man också får upp 

det på politisk agenda. Det tycker jag att lagutskottet har gjort på ett bra sätt i 

det här fallet. Tack.  

Ltl Olof Erland, replik  

Herr talman! Den här presidentframställningen innebär att man ifrån 

Finlands sida också ställning att man ska godkänna avtalet som har ta-

gits fram av Europarådet. Angående den här frågeställningen, som vtm 

Gun-Mari Lindholm tog upp tidigare i januari och nu, om varför inte 

alla godkänner det här avtalet så vet jag inte om jag har någon heltäck-

ande förklaring. I den här frågan ligger att det övergripande, FN:s barn-

konvention, är spridd och omfattande och används som grund för myck-

et av det arbete som görs. Man har t.ex. olika program och allmänna 

ekonomiska överenskommelser i Sverige, Finland och i nordiska länder 

och som Europarådet kan ha. En del av orsaken till att det i det här fallet 

kan vara vissa problem, vi har tidigare här talat om lagtingets makt, det 

är så att i vissa nordiska länder finns en transformeringsproblematik, 

när man har internationella avtal och ska införlivande dem nationella 

lagstiftningsordningsordningarna. Det gäller till exempel särskilt Sve-

rige som har en ganska reglerad grundlag. Det är den rättstradition som 

man har. När man då ska omfatta den här typen av konventioner så stäl-

ler det krav på ändringar i lagstiftningen som är ganska omfattande. 

Därmed konstaterar man i sina utredningar att det här är någonting 

som vi omfattar, arbetar efter men för att godkänna avtalet med Euro-

parådet så måste vi först ändra vår lagstiftning. Jag kan inte säga om det 

här är det fullständiga svaret, men så har jag uppfattat det i samband 

med behandlingen det här och diskussioner som har varit utanför själva 

lagutskottets behandling. Vi har ju inte tagit ställning till de här frå-
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gorna. Vi har enbart sett på vår egen del. I beredningen av detta i Fin-

land för man lite samma resonemang. Det är en lagstiftningsinförliv-

ningsproblematik som kan göra att det blir försenat. 

Fenomenet är ett allmänt fenomen som försvåras. När det gäller den 

här typen av brott bygger just på att man utvecklar det internationella 

systemet. FN:s barnkonvention är den absoluta grunden. Det finns inte 

något land, som jag känner till, i vår närhet som inte skulle ha omfattat 

den konventionen och bygga på den i sin praktiska politik. 

 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Alla insatser för att råda bot på det som man idag kallar det 

moderna slaveriet eller människohandeln är viktiga. Jag ser det här som 

en del av de viktiga insatserna. Just att man genom kampanjer, annat el-

ler att prata om det så har det en effekt. Jag hoppas och jag tror att de 

andra länderna också ska godkänna den här konventionen och imple-

mentera det i sina länder. För det är viktigt att man får upp den här de-

batten på den politiska agendan. 

Ltl Olof Erland, replik  

Herr talman! Danmark har väl gjort det, Finland kommer att göra det 

och Sverige pratar åtminstone om det. Jag försökte förklara de här juri-

diska hindren eller problemen som man i Sverige har diskuterat. Man 

har konstaterat att här måste lagstiftning komma först och konvention-

en sedan. Jag kan inte bedöma om det är bra eller dåligt. Det gör i alla 

fall att den här konventionen kommer ikraft mer och mer, även om det 

är med lite olika tidsutsträckning.  

Jag tycker att Ålands lagting har behandlat den här framställningen 

seriöst. Framförallt det som någon också påpekade tidigare vid remis-

sen, att i den här konventionen är det inte bara ord om goda intentioner. 

Det är också mycket förverkligande. Det var intressant att den åländska 

barnahusmodellen omnämns särskilt i president framställningen. I 

lagutskottet har vi utvidgat det till alla de organisationer som finns runt 

det här.  

Jag drar slutsatsen att det här visar att självstyrelsesystemet är funge-

rande i det moderna samhället även om lagen som sådan kan vara lite 

föråldrad.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat. Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad.  

Väcks förslag om remiss till stora utskottet? Ingen remiss. Ärendets första behandling 

är avslutad.  

För kännedom 

9 Godkännande av världspostkonventionen 

Republikens presidents framställning (RP 14/2010-2011) 

Ärendet upptas till behandling vid plenum 09.03.2011. 

10 Ändringar i körkortslagen 

Landskapsregeringens framställning (FR 14/2010-2011) 

Ärendet upptas till behandling vid plenum 09.03.2011. 
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11 Skärgårdsnämndens sekreterare 

Ltl Barbro Sundbacks enkla fråga (EF 14/2010-2011) 

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.  Talmannen har delgivit landskapsregeringen frå-

gan den 2 mars.  

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls 09.03.2011 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 

16.05).  
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 26 är ledamöter närvarande.  

Om ledighet från dagens plenum anhåller lagtingsledamöterna Barbro Sundback och 

Harry Jansson på grund av privata angelägenheter. Beviljas.  

Remiss 

1 Godkännande av världspostkonventionen 

Republikens presidents framställning (RP 14/2010-2011)  

Talmannen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns?  

Diskussion. Ingen diskussion. Ärendet remitteras till lagutskottet. 

Remiss 

2 Ändringar i körkortslagen 

Landskapsregeringens framställning (FR 14/2010-2011)  

Talmannen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns?  

Diskussion. 

Minister Veronica Thörnroos  

Talman! Bästa ledamöter, jag ska presentera framställningen ändringar i 

körkortslagen. 

Inledningsvis vill jag säga att landskapsregeringen har planerat och plane-

rar fortsättningsvis en större trafiksäkerhetsreform. Den reformen omfattar 

körkortslagen, lag om trafikskolor, ändring av trafikbrottslagen, lagen om yr-

kesmässig trafik och en helt ny lag om alkolås.  

Av förkommen anledning, dvs att EU-direktivet ska vara implementerat 

senast den 19 januari 2011, så har vi ifrån landskapsregeringens sida valt att i 

den föreliggande framställningen enbart föra in de förändringar som det 

tredje körkortsdirektivet kräver. 

Vad kräver då det tredje körkortsdirektivet eller vad är målsättningen med 

det tredje körkortsdirektivet? Så här skriver Europaparlamentet och rådets 

direktiv: ”Gemensamma körkortsbestämmelser är en grundläggande förut-

sättning för den gemensamma transportpolitiken. Den bidrar till att för-

bättra trafiksäkerheten och underlättar den fria rörligheten för människor 

som bosätter sig i en annan medlemsstat än de som utfärdat körkortet.   

Eftersom privata färdmedel fyller en viktig funktion gynnas individens 

fria rörlighet och etableringsfrihet om de har ett körkort som vederbörligen 

erkänns i värdmedlemsstaten. Trots framsteg i fråga om harmonisering av 

körkortsbestämmelserna har grundläggande skillnader kvarstått mellan 

medlemsstaterna när det gäller bestämmelser om hur ofta körkort ska för-

nyas och under kategorier av fordon, vilka måste harmoniseras i högre 

grad för att gemenskapens politik lättare ska kunna genomföras”.  

Det är alltså tre saker som man vill förändra med det tredje körkortsdirek-

tivet. Den första saken är att garantera fri rörlighet för EU-medborgarna, vil-

ket jag inledningsvis läste, eftersom 60 procent av EU:s medlemmar, cirka 

200 miljoner, har körkort.  

Det andra som är minst lika viktig är att man vill minska förfalskningsmöj-

ligheterna som i dagsläget finns. Idag finns det cirka 110 olika körkort på 

marknaden. Målsättningen är att man ska få ner det här till ett. För att man 

också ska kunna använda det här körkortet som en ID-handling kommer det 
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att möjliggöras genom att den egna nationens flagga kommer att finnas. I det 

mikrochips som kommer att finnas på körkortet finns också nationell inform-

ation om respektive land så önskar.  

Det tredje och kanske inte minst viktiga är också att bidra till en ökad tra-

fiksäkerhet genom nya och ändrade körkortskategorier och genom att stärka 

principen om stegvis tillträde till tyngre fordon.  

I det föreliggande förslaget som landskapsregeringen lämnar har vi valt att 

följa EU-direktivet till punkt och pricka, förutom ett undantag. Det undanta-

get rör mopedkörkort. Där vidblir landskapsregeringen sina intentioner, som 

redan fanns med i handlingsprogrammet, att man bör stärka utbildningen 

vad gäller mopedkörkort. Man bör också sträva till att ha ett skriftligt körprov 

och ett praktiskt körprov i och med att man får rätten att färdas med ett for-

don i klassen AM som det framledes kommer att heta.  

Det är ganska intressant hur vår körkortsutbildning är upplagd. Vi har på 

avdelningen jobbat ganska intensivt med det här tillsammans med lagbered-

ningen.  

Vi och även andra länder har en pyramid som står på sin spets när vi släp-

per ut unga orutinerade bilförare med en liten, liten teoretisk utbildning. Det 

är i princip inga krav på praktiskt handlag. I dagsläget är teoridelen avsevärt 

lättare när det gäller traktorkörkort än vad det är till ett mopedkörkort. När 

man sedan ska köra bil ökas teoridelen och det finns också en praktisk 

undervisning och ett obligatoriskt körprov som ingår.  

Landskapsregeringens målsättning är att leverera ett nytt program i vår 

där basen för körkortsutbildningen ligger hos de unga. Det är ju självklart, 

när man funderar på det, att det är där som resurserna ska sättas, det är där 

som den teoretiska utbildningen ska finnas. 

Avslutningsvis, herr talman, vill jag anföra ett fel som finns på sidan 9, i 

tabellen under kategori C, i den föreliggande framställningen. Det lyder som 

följer; ” last med totalvikt över 7 500 kg och personbil som inte omfattas av 

kategori B. Till ett sådant fordon och kopplas en släpvagn med en totalvikt 

av högst 750 kg.” Det sedan ska också finnas en fortsättning som lyder som 

följer; ”samt trafiktraktor och till den kopplat släpfordon.” Tack.  

Ltl Mika Nordberg, replik 

Talman! Väldigt mycket av detta är styrt ifrån EU, direktivet har kommit 

därifrån. Jag skulle vilja ha ett litet förtydligande angående sidan 4 där 

det står om giltighetstiden. Giltighetstiden för körkort ska ändras så att 

A och B ska förnyas vart femte år medan körkort i kategorin C ska vara 

vart femte år. Gäller detta bara dem som tar körkort från och med att 

implementeringen är gjord eller gäller det även dem som tidigare inne-

har körkort? Undertecknads körkort har t.ex. en giltighetstid t.o.m. år 

2043. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Det var intressant att ltl Mika Nordberg lyfte det här. Det här 

var ett av de få ställen där landskapsregeringen hade möjlighet att välja 

huruvida vi ville förnya körkorten vart 10:e år eller vart 15:e år. Det var 

det spannet som fanns i EU-direktivet. Vi valde vart 15:e år. Efter att 

man har fyllt 33 år ska körkortet förnyas vart 15:e år.  
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Ltl Mika Nordberg, replik 

Den andra saken gällde skillnaden som man har gjort på A- och B klas-

sen jämfört med C och D. Vi har idag på Åland väldigt många fordon, 

tyngre i paketbilar och pick-uper, som är C-klassade. De som framför 

dessa fordon, i de flesta fall i privattrafik inte yrkestrafik, blir då skyldig 

att förnya sitt körkort vart 5: år. Det tycker jag att är lite onödigt i och 

med att vi har tagit en yrkeskompetenslagstiftning som gör att de som 

ska framföra de här tunga fordonen i yrkesmässig trafik ändå måste för-

nya sitt yrkeskompetensbevis med fem års mellanrum. Jag tycker att 

man har sett till den trafiksäkerhetsaspekten. Det är lite överkurs att 

privatchaufförer av C-klassen måste förnya sina körkort vart 5:e år istäl-

let för bilar som är vart 15:e år.  

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack talman! Det är möjligt att det är överkurs. Direktivet ger inte något 

spelrum. Vi har valt att helt följa direktivet.  

Jag hoppas att utskottet kommer att ta detta till diskussion och se om 

vi kan göra någonting från landskapsregeringens sida. Med den inform-

ation och den kunskap jag har så tror jag inte att vi i dagsläget kan för-

ändra det.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Det tycks vara en följetong att lagstiftning som kom-

mer som uteslutande innehåller EU-lagstiftning att man har en ursäkt 

för att man inte hinner vidta de lokala problemen. Vi kan inte jobba med 

det som vi har, en egen lagstiftning för våra egna medborgare. Vi im-

plementerar bara EU-lagstiftning. Det här ska inte ses som någon kritik 

i landskapsregeringen. Det är ett konstaterande. Det känns lite olyckligt 

för vi har ganska mycket sådan lagstiftning inom det sociala också. Där-

för så kanske man inte kan ha debatt om innehållet i den här lagstift-

ningen. Man kan ändå ta med sig att innehavande av körkort inte är nå-

gon medborgerlig rättighet. Det börjar bli en sådan tendens. Det är vik-

tigt att det är ganska många krav som man ska uppfylla för att få körkor-

tet. Samhället har möjlighet att ställa stora krav på dem som ska ha kör-

kort. Man ska uppfylla kraven.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Danne Sundman  

Herr talman! Det här är inte så mycket att motsätta sig. Det är ungefär som 

att motsätta sig när det regnar. Det kommer i från ovan och det är bara att 

acceptera. När vi sjunger Ålänningens sång, ”frihetens arvsrätt vi bära”, så 

ska vi veta att det numera finns ett testamente som är ganska detaljerat och 

begränsar arvsrätten. Jag säger inte att de här ändringarna är av ondo. Det 

här visar på vissa områden vilken extrem detaljreglering som EU står för. 

Nog finns det ju saker som man kan fundera över i den här framställningen. 

Men nu är det som vanligt jätte bråttom och vi hinner inte fundera så mycket. 
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Vi måste nu ta det här så fort som möjligt så att vi inte dessutom hamnar in-

för skranket för att vi inte har infört det. 

Om man lite tittar i de här bestämmelserna finner jag åtminstone en lite 

märklig sak. Jag undrar om det är ett förbiseende eller om det ska vara så 

här? Undantagen i paragraf 7, det skulle vara intressant att höra ministerns 

åsikter om det. Man skiljer på polismän och på övrig räddningstjänst. En pol-

isman i tjänst får med bara B-körkort, bilkörkort, köra vilket fordon som 

helst. Det är nästan som ett afrikanskt körkort, där det står; suitable for all 

motorvehicles. Medan en person i räddningstjänsten, vilket jag tycker är 

bättre, ska ha C-körkort för att få köra långtradare och bussar. Det är lite 

märkligt. Det är bra att de här undantagen finns. Antingen borde man göra 

att en person i räddningstjänsten med B-körkort får köra allting eller så 

borde man uppgradera polismannen till samma status som dem i räddnings-

tjänsten.  

Det här är väl en sak att poängtera om man gör ett stickprov i framställ-

ningen. Sedan är de nya körkortsklasserna värda att notera. Det har tidigare 

varit en rätt så kort lista, både fordons- och körkortsklass. Nu blir det allt mer 

avancerat och uppdelat. Det här ställer också krav på att man håller regelver-

ken uppdaterade. Det här är exempel på extrem byråkrati. Man kan fråga sig 

om det till alla delar är nödvändig sådan. 

Ltl Olof Erland, replik  

Herr talman! Ltl Sundman hänvisade till Ålänningens sång, att det 

skulle passa dåligt till det här direktivet. Jag förstår inte vad det här har 

med regn att göra och ålänningens sång? 

Man måste se EU-projektet i sin helhet. Fri rörlighet, vad är det för fel 

med det? Bättre säkerhet och anpassning till fordonskategorier, vad är 

det för fel med det? Enhetliga körkort som har nationalitetsbeteckningar 

och som kan användas som ID-kort, vad är det för fel med det? Varför 

skulle det vara så bråttom? Det här kommer ju att behandlas av lagut-

skottet. Det kan finnas luckor i det här. Jag tror att ltl Sundman har in-

tagit en sådan position att han går upp och säger att det mesta är dåligt.  

Min fråga är: Har ltl Sundman läst den här framställningen? 

Ltl Danne Sundman, replik  

Herr talman! Kan man kalla ett oskyldigt avfallsbolag för ett monster så 

måste man väl kunna konstatera att byråkratin och detaljregleringen är 

väldigt detaljerad när det gäller körkortsdirektivet. Däremot sade jag ju 

inte att jag är emot det här eller att det är fel. Jag tycker tvärtom att det 

finns en viss poäng i att man har reglering av det här. De värden som ltl 

Erland räknade upp så håller jag med om. Det är ju den stora fördelen 

med EU. Det visar ju att om det går snett någon gång så har vi ett ganska 

detaljerat testamente som reglerar frihetens arvsrätt och det här är ett 

bra exempel på det. Det var det som jag ville belysa. 

Ltl Olof Erland, replik  

Herr talman! Jag har sjungit Ålänningen sång mer eller mindre falskt el-

ler rent. Jag har erfarenhet av regn, både positiva och negativa erfaren-

heter. Jag har upplevt monster i den dagliga verksamheten. Min fråga 

var vad detta har med det här att göra? Min fråga kvarstår ännu med 
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emfas: Har ltl Sundman läst det här? I så fall, har han funderat på vad 

det betyder? Mitt hypotetiska svar på Sundmans vägnar är nej, tyvärr.  

Det här är ett instrument för att gnälla i allmänhet. 

Ltl Danne Sundman, replik  

Herr talman! Som ung ledamot så ska man ju ta lärdom av de äldre. Vi 

såg ju häromdagen ett mycket bra exempel på hur man kan göra just 

det, använda ett ärende till någonting helt annat. Där ser jag ju upp till 

ltl Erland som kan göra en verkligt stor och präktig höna av en liten fjä-

der. Inte menar jag att göra detta här. Visst har jag läst framställningen 

och visst har jag många gånger läst EU:s direktivförändringar och de 

gamla direktiven eftersom jag har opponerat mig tidigare mot ändring-

arna i sak. Det gör jag inte nu. Man får lov att acceptera det här nu.  

Det är viktigt att tänka på att om den här byråkratiska apparaten nå-

gon gång vill motverka våra intressen så då är vi verkligt illa ute.  

Återigen är det anmärkningsvärt att vi nu är väldigt sent ute. Vi borde 

ha fått detta på plats för länge sedan. Det är jätte bråttom. Vi borde inte 

stå här och prata. Lagutskottet borde gå och ha möte direkt så att vi får 

det här på plats, annars får vi böter igen. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det här anförandet kommer att handla enbart om mope-

der och mopedbilar, med särskild tonvikt på mopedbilarna. Jag har lärt 

mig att mopedbilarna inte är mopeder utan det är fyrhjulingar. Under 

gällande körkortslag och trafiklagstiftning så är de inte klassade som 

mopeder utan som fyrhjulingar. De kallas i allmänt språkbruk för mo-

pedbilar, vilket är vilseledande. 

Det här är en av våra största trafikfaror som vi har i landskapet. Mo-

pedbilarna körs av både yngre och äldre personer. De ser ut som bilar. 

Kör man bakom dem i mörker så tror man i allmänhet att de bilar ända 

tills man kommer tillräckligt nära. Är det då dåliga vägförhållanden eller 

väderförhållanden så är risken väldigt stor för att man ska köra på dem. 

Man måste också ställa sig frågan om förarna alltid är mogna för att fär-

das i ett fordon som är billikt ute på samma vägar som lastbilar, bussar 

och personbilar av olika slag som rör sig i höga hastigheter. 

Jag har funderat på att skriva en lagmotion om det här problemet för 

att åtgärda det på tre plan. Det gäller dels åldersgränsen för den här ty-

pen av fordon, 15 år, som måste ifrågasättas. Det gäller körkortskraven 

som måste ifrågasättas, där det räcker med så kallat mopedtillstånd 

idag. Och det gäller trafiksäkerhetsåtgärder överhuvudtaget. 

Men, herr talman, därmed kommer jag till bindningen till det här 

ärendet på ett väldigt tydligt sätt. Jag hade då räknat med att när kör-

kortslagen nu öppnas så kommer landskapsregeringen att åtgärda pro-

blematiken på något sätt. Min frågeställning till trafikministern är: På 

vilket sätt eller tänker man det inte alls? 

Förarnas körkort ges en ny beteckning, AM, för den här verksamhet-

en. Men vad jag kan utläsa av framställningen så är det inte några för-

ändringar. Det är fortfarande 15 år som gäller. Det är fortfarande mo-
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pedtillstånden, förartillstånden som gäller. Jag menar att det här är en 

väldigt otillfredsställande situation. I så fall måste den här lagmotionen 

aktiveras på nytt. Jag vill, förutom att trafikministern bringar klarhet i 

frågan inför oss här, också att lagutskottet särskilt studerar den här pro-

blematiken. Är det här en passlig framställning att göra någonting åt det 

eller måste vi vänta och förvänta oss ett annat ärende för att klarera en 

av våra största trafiksäkerhetsproblem?  

Därmed en annan fråga till trafikministern. När vi är inne på fordo-

nen som finns relaterade i fjärde paragrafen i den här framställningen, 

så finns det några andra trafiksäkerhetsåtgärder som vi kommer att få se 

i något annat ärende eftersom de saknas i detta ärende? Självklart sak-

nas de i detta ärende eftersom det här en körkortslagstiftning. Det om 

dessa fyrhjuliga felaktigt kallade mopedbilar. 

Jag frågade trafikministern i tidigare sammanhang vad man har för 

planer. Jag vill minnas att trafikministern hänvisade till den här kör-

kortslagen att man där skulle lösa en del av det här problemet. 

För övrigt när det gäller körkort så har vi någon slags ”körkort” för 

mopedförarna. Där har vi ett väldigt övervakningsproblem av verksam-

heten för dem som har fått körkortstillstånd. På våra vägar och landsvä-

gar har vi mopeder som framförs i över 100 km/timmen. Jag vet inte om 

man krassar upp dem eller ner. Man krassar i alla fall. Den krassa verk-

ligheten blir att de går 90-100 km/timmen. Det, herr talman, ligger lite 

vid sidan av det här ärendet. Men de har dock en form av körkort. Tack.  

Ltl Olof Erland, replik  

Herr talman! Jag funderande lite på de här frågorna för lagutskottets 

del. Det handlar om mopedbil, terrängbil, scooter och liknande fordon. 

Jag tror att det är lämpligt att ansvarig minister får svara först. Jag åter-

kommer och begär taltur istället. Om jag kan göra det på detta sätt, eller 

måste handen upp?  

Talmannen  

Det är noterat. Replikskiftet är avslut. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Jag delar den frustration och tidvis ångest som ltl Roger Jansson har 

över våra mopedbilar och mopedernas framfart både på landsbygd och i 

staden. Det var min intention att, i samband med den här framställning-

en, kunna revidera utbildningsprogrammet så att vi därigenom skulle få 

in en bred teoretisk utbildning och också en praktisk körning. Av före-

kommen anledning, främst tidsmässigt, lät det sig inte göras. Min abso-

luta förhoppning är att vi ännu under denna vår, eftersom arbetet är på-

börjat, ska kunna återkomma med det som ledamoten efterfrågade och 

som jag själv vill ha; en rejäl utbildningsgrund för våra mopedförare, 

både för dem som kör mopedbil och för dem som kör tvåhjuling. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Tack för det klara svaret. Det betyder att vi ev. kan för-

vänta oss någonting framöver. Vi vet ju att förvaltningen inte riktigt kan 

hålla sina tidtabeller alla gånger. Det kommer andra prioriteringar in i 

bilden osv.  
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Jag hoppas att lagutskottet med anledning av det här svaret ändå i sitt 

hörande och sitt resonemang kan fundera kring om någon vägkost i alla 

fall borde ges till landskapsregeringen i de riktningar som jag här relate-

rade till i samband med den här framställningen, där fordonens förare 

klassas om i paragraferna, så att det finns ett underlag att resonera kring 

den här bekymmersamma frågan.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Runar Karlsson 

Herr talman! Jag har också lite funderingar och frågor angående mopedkör-

kort. Som trafikministern sade så är det övriga enligt EU-direktivet, här har 

man plockat in körkort för mopeder. Vad jag kan läsa är det endast ett prak-

tiskt prov man ska göra. Jag undrar om man inte också har diskuterat att ha 

teoriundervisning för dem som ska ta mopedkörkort? När man är ung är man 

ju mer eller mindre odödlig. Då kan det vara bra om ungdomarna får en 

undervisning i teorin om vad som kan hända om man kör för hårt, kör beru-

sad och kör utan hjälm osv. Jag vet att bilskolorna stöder detta ganska långt. 

Jag skulle vilja höra om trafikministern har något svar på om man har disku-

terat just den biten? 

Sedan detta med att åldern är 15 år. Jag vill också höra med trafikmi-

nistern om man inte har diskuterat att sänka åldern istället? Jag tror att vi på 

Åland måste börja inse att vi inte har någon motorledstrafik och vi har inte 

någon våldsam trafik. Ibland resonerar vi som om vi skulle bo i New York. 

Borde vi inte istället försöka göra det enklare för våra ungdomar att köra mo-

ped, att man skulle vara lite yngre? Man skulle kunna sänka åldern till 14 år. 

Idag slår det lite fel. Den som fyller 15 år tidigt på året får köra moped under 

sommaren medan den som fyller 15 år senare under året får springa eller 

cykla bredvid. Det skulle räcka att man skulle få ta mopedkörkort under det 

året som man fyller 15 år. Speciellt på landsbygden har vi oerhört ringa trafik. 

Jag tror att dagens 14-åringar är betydligt klokare än vad jag var när jag var 

15 år. Jag tror att man är mera vuxen. Jag undrar om trafikministern har nå-

got resonemang kring detta eller om man tänker återkomma i ett skilt lagför-

slag?  

Sedan angående detta med mopedbilar, de kan också tyckas vara farliga. 

Finns det statistik på hur mycket olyckor och incidenter som sker? Även här 

är det samma sak, vi får inte göra det svårare för ungdomarna att komma 

fram, speciellt på landsbygden där vi har lite sträckor och det kan vara lite 

kallt. Jag tror inte att mopedbilarna är så oerhört stora trafikfaror, som man 

påstår. Det finns säkert många andra fall som är mycket mer trafikfarliga och 

som man inte göra någonting åt. Vi måste kanske ha lite mera frihet och inte 

hela tiden försöka göra det svårare och sämre med att säga att det blir trafik-

säkrare, vilket det blir, men någonstans går gränsen. Vi kan inte förbjuda folk 

att promenera på vägarna eller att gå ut överhuvudtaget, det slutar väl där till 

sist, antar jag.  

Jag är mera för en generösare inställning till detta med mopedkörkort, att 

man skulle få vara 14 år för att köra moped. Mopedbilar skulle också gärna få 

förekomma såsom idag, men man ska ha en ordentlig undervisning som kan 
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väcka ungdomarna och uppmärksamma dem på vad som kan hända om man 

bär sig tokigt åt. Det ger mera resultat än att ha en massa förbud. Tack. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Jag tyckte att jag var ganska tydlig i mitt anförande men up-

penbart inte. 

Vad gäller utbildningsbiten för mopedförare i klassen AM visade det 

sig vid en noggrannare genomgång att det är väldigt svårt att bara 

plocka ut en liten del ur hela undervisningssystemet och göra någonting 

speciellt för mopedister. Mopedkörkortet borde vara basen, det borde 

vara den breda grunden i hela körkortsutbildningen. Det föranleder att 

man måste och ska se över hela körkortsutbildningen för alla olika kate-

gorier. 

Vad sedan gäller åldersgränsen så diskuterades det på ett möte med 

representanter för polisen, försäkringsbolagen och ungdomsorganisat-

ioner etc. Man var helt eniga om att det inte finns någon anledning att 

sänka åldern från 15 år.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag kan förstå att polisen och försäkringsbolagen är emot 

det. Jag tror inte att ungdomarna är emot det. Jag kan aldrig tänka mig 

att ungdomarna skulle vara emot att få köra lite tidigare. 

Sedan till undervisningen, tanken var inte att det direkt bara skulle 

handla om trafikundervisning. Det skulle vara mera undervisning om 

vad som kan hända om man beter sig tokigt i trafiken; berusad, utan 

hjälm och om man har för hög hastighet. Man skulle visa på olyckor och 

att man kan bli svårt skadad. Det kanske inte skulle vara direkt skräm-

selpropaganda men man skulle visa på lite verklighetsinformation. Vi 

vet alla som har varit 15, 16, 17, 18 år att vi begriper inte att man kan bli 

skadad och att det kan hända oss någonting. I den åldern är man odöd-

lig. Man skulle försöka få in mera information om det. I Sverige jobbar 

man ganska mycket med att informera de här odödliga människorna att 

man kan vara dödlig. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Det är väl det som har visat sig med den utbildning som vi har 

idag när ålder är 15 år. Vi har ett väldigt högt antal mopedolyckor och 

också ett ganska stort mörkertal. Jag ser ingen anledning att sänka ål-

dern från 15 år till 14 år. Det är också lämpligt när man vistas i trafiken 

som trafikant att man tar det straffmyndighetsansvar som krävs i olika 

trafiksituationer. Jag har stor tilltro till våra ungdomar och deras kapa-

citet. 

Min vision är att den grundläggande utbildning som de får i samband 

med mopedkörkortet klass AM ska vara grundstenen i den fortsatta ut-

bildningen när man tar körkort för andra kategorier.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag delar ltl Runar Karlssons syn på att man skulle kunna 

sänka körkortsåldern. Jag har motionerat om när det gäller bilkörkortet 
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och även när det gäller mopeder. Däremot tror jag inte att vi kommer att 

få majoritet för att sänka till 16 år för bilkörkort eller 14 år för moped än 

så länge i den här salen.  

Jag tycker att lagutskottet kunde titta på om man kunde få börja köra 

moped på våren under det år man fyller 15 år istället för att kanske köra 

första gången i november eller december när det är snö och halt ute. Det 

är ett kompromissförslag som jag önskar att lagutskottet kunde titta på. 

Kanske det skulle vara ett trafiksäkrare alternativ att gå in för, att de 

som fyller 15 år och de som fyller 18 år ska få börja köra moped och bil 

den våren de fyller. Sålunda skulle det bli ett säkrare och naturligare sätt 

att inleda körning på Åland.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Det verkar som om obunden samling och jag skulle ha hit-

tat varandra även i den här frågan. Jag tycker att det är ett bra förslag. 

Jag har själv skissat på om man kunde förändra det så att man skulle 

kunna börja köra på våren. Det är klart att ju yngre man är desto större 

risk är det, visst är det så. Men i gengäld skulle man kompensera det ge-

nom att ha en obligatorisk teoriundervisning. Bilskolorna var positiva 

till det. Bilskolorna skulle då kunna ha en form av trafikundervisning 

och en form av undervisning om vad som kan hända om man kör för fort 

och berusad osv. Jag tror att totalt sett skulle det bli mer trafiksäkert än 

det här lagförslaget. Vi får väl se i framtiden, om man är med och om 

man hittar andra majoriteter.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Herr talman! Jag tror nog definitivt att ungdomarna blir glada om man 

sänker åldern. De väntar nog på det här. Jag funderar nog ändå på tra-

fiksäkerheten och om de klarar av det. Det är svårare ju yngre man är, 

det kan inte hjälpas, för man är odödlig.  

Jag är nog mera inne för de banorna som trafikminister Thörnroos 

berättade om här. Man måste ha mera grundutbildning, en grundligare 

fot att stå på för att klara av trafiken. Både teoriundervisning och prak-

tisk undervisning, när det gäller särskilt mopedbilar, bör det vara redan 

i början.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Talman! Problemet med den här framställningen är att det inte finns 

någon sådan teoriutbildning. Det finns ju bara ett praktiskt körprov. Det 

är det som jag menar, skulle man sänka åldern och ha en teoriundervis-

ning så skulle det totalt sett vara mer trafiksäkert än den här framställ-

ningen. Det är min åsikt. En teoriutbildning borde också ha funnits med 

här om det ska bli märkbart säkrare. Jag tycker fortfarande att man bör 

se på hela paketet. Så här är det nu. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Herr talman! Det är klart att utskottet kan titta och fundera på om det är 

möjligt. Vad jag förstår så är väl tanken också att man ska titta på den 
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här undervisningen framöver, fast det inte kommer i den här framställ-

ningen nu.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Det är klart att lagutskottet kan titta på den biten. Det 

kanske är svårt för lagutskottet att sätta ner ett sådant jobb för att bygga 

upp det från grunden och se vilken teoriundervisning det ska vara. Det 

borde kanske ha kommit med i framställningen i så fall. Vi får se vilka 

finurliga förslag lagutskottet kommer med.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Kanske det som står i framställningen är enligt EU-

direktivet. Vi får väl lita på ministern att det kommer en ny framställ-

ning längre fram så att man får debattera detta ytterligare en gång.  

Jag tyckte ändå att jag inte kunde låta det vara oemotsagt detta med 

att sänka åldern. Det handlar om en del mognad, människan har inte 

förändrats så mycket på de sista 10 000 åren. Hjärnan mognar inte 

snabbare nu än tidigare. Man räknar med att vid 25-årsåldern är alla sy-

stem optimala. Då är man som bäst i skick och färdigt mogen. Det är en 

väldigt stor skillnad när man är på väg in i puberteten om man kan göra 

två saker på samma gång, man har impulskontrollen och det är mycket 

som spelar in. Jag tror att det kan vara ganska känsligt att sänka åldern. 

Naturligtvis, om man frågar en 13-åring om han kan köra moped så sva-

rar han ja. Det gör också 10-åringarna.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! 25 år nog lite väl högt för mopedkörkort så det tycker jag 

inte att vi ska ha. Jag upplever i alla fall att dagens 14-åringar är minst 

lika förekomna som när jag var 15 år och de har kommit längre mentalt 

osv. Jag tycker att man kan märka att dagens ungdomar på något vis ut-

vecklas snabbare. Med en kombination med en annan undervisning så 

skulle 14 år totalt sett vara mer trafiksäkert än idag. Trots allt måste 

undervisningen också göra någonting.  

Jag respekterar Åke Mattssons åsikter men jag delar inte dem. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Gentemot föräldrar och alla andra så är det viktigt att 

man härifrån ger en signal om att det inte är så lämpligt att få ut dem i 

trafiken. Man måste här sätta risken i förhållande till vinsten. Jag tror 

att det kan vara väldigt stor risk att släppa ut ungdomarna för tidigt i 

trafiken. Det ska vara en tydlig signal på att man inte är färdigt mogen i 

den här åldern. Det vill jag verkligen fastslå. Naturligtvis vill jag inte 

höja åldern till 25 år. Det finns andra förutsättningar som man måste 

beakta. Man är precis på väg in i puberteten i den här åldern. Det är för 

tidigt. Redan i 15-årsåldern kan det vara problematiskt, men definitivt 

inte lägre ålder än det. 
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Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Som jag har sagt i tidigare sammanhang när det gäller tra-

fik så måste vi inse Ålands litenhet. I Helsingfors får man köra moped 

vid 15 år. I Daglösa är det också 15 år. Vi måste ta vara på litenhetens 

fördel som vi kan ge genom att på Åland kanske ha lite generösare regler 

tack vare att vi har så hemskt ringa trafik på Åland. Därför borde man 

titta lite mera på det här. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Roger Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Jag begärde replik när ltl Karlsson nämnde att han är 

för att man skulle sänka körkortsåldern från 15 till 14 år. Som jag ser så 

finns det en ganska stor problematik i det hela. Kanske den största pro-

blematiken är att straffmyndighetsåldern är 15 år i dagsläget. Det alltid 

en orsak till varför man har 15 års åldersgräns förutom att man beaktar 

ungdomarnas mognad och utveckling. 

Om det här förslaget skulle verkställas såsom ltl Karlsson säger så 

skulle vi ha 14-åringar ute i trafiken som rör sig med motorfordon och 

som inte är straffrättsligt ansvariga. Det anser jag helt ansvarslöst. Det 

innebär då, herr talman, att man kan tänka sig en sådan situation att 14-

åringar kör moped, gör sig skyldiga till fortkörningar och grovt äventyr-

ande av trafiksäkerheten, men inte har ett straffrättsligt ansvar. Det är 

oansvarigt att släppa ut ungdomarna i trafiken med de förutsättningar-

na.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag håller helt med om det. Man kan inte straffa en person 

som är under 15 år. Däremot kan man ge personen en påföljd. Om man 

bryter mot någon lagstiftning, som är väsentlig, när man är 14 år så 

skulle det ha betydelse för motorcykel- och bilkörkortet. Det skulle för-

längas ett antal månader. Det är en påföljd. Det kan man göra fast man 

är under 15 år. 

Minister Roger Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Jag håller inte riktigt med resonemanget. Påföljd och 

straff är två olika saker. Om vi tar det exemplet som jag just nämnde; en 

14-åring gör sig skyldig till grovt äventyrande av trafiksäkerheten eller 

fortkörning så delar polisen ut böter. Men i det här fallet kan de inte 

dela ut böter, människan går straffri och kan ändå bete sig på ett an-

svarslöst sätt i trafiken. Det är de här kopplingarna, straffrättsligt ansvar 

och ansvarstagande i trafiken, som jag vill att vi ska ha klara för oss.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Men som jag sade, en påföljd kan man få som inverkar på 

kommande körkort. Det går att göra fast man är under 15 år och det är 

inget straff. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 
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Ltl Olof Erland 

Herr talman! Det är intressant att lagutskottet får så här mycket värdefull 

vägkost.  

Jag ska bara säga ett par saker om lagutskottets behandling och kanske 

först några personliga reflexioner. Man diskuterar väldigt mycket det man 

själv upplever ute i trafiken. Det är två saker som det handlar om; fordon och 

föraren. Det är också det som den här debatten har handlat om. För egen del 

funderar jag på att det är tre kategorier som gör mig rädd ut i trafiken. 

 Den första kategorin är, precis som ltl Roger Jansson sade, mopedbilarna. 

De är svåra för andra trafikanter. Jag vet inte hur det är att köra mopedbilar 

och hur pass farliga de är. De är på vägarna, går långsamt och syns inte så 

bra. Sedan kan jag inte säga så mycket om förarna heller och hur de fungerar.  

Den andra kategorin är ungdomar med mopeder, jag vet inte om de laglig-

en är 15 år och över eller under. Men det har inte att göra med storstäder. Jag 

bor på en ganska enskild väg och det körs mopeder någonting fruktansvärt av 

unga personer just kanske för att vägen är lite avsides. Det är inte heller så 

långt ifrån stora vägen. På kvällarna, när man antagligen har räknat ut att po-

lisen inte längre är ute på spaning, så trimmar man mopederna och testar hur 

fort de går på raksträckan. Det är också någonting som man borde göra något 

år.  

Sedan den tredje kategorin, som man sällan talar om, om man hårdrar lite 

och förenklar det, så är det en 85:ans BMW utan navkapslar med en ung man 

som kör någonting fruktansvärt. Jag har själv funderat, när de kommer su-

sande förbi, om det inte finns något system att anmäla och registrera. Vi vet 

ju att resurserna för bevakning är begränsade.  

Det är klart att det har att göra med utbildning hela vägen. Jag tyckte att 

det var intressant det som trafikministern sade, att man ska vända på pyra-

miden och börja teorin, den allmänna kunskapen, i basen. Till den delen får 

vi tydligen anledning att återkomma också när det gäller regleringen av mo-

pedbil. 

Helt kort om lagutskottet. Vi planerar vår behandling och det inkluderar 

den s.k. mopedbilen, terrängfordon, scooter, utbildningen, ålder och olika ka-

tegorier. Utskotten ska ju inte göra ett lagberedningsarbete. Därför finns 

också den här möjligheten att göra en lagmotion i det här fallet. Det kan ltl 

Roger Jansson mycket väl göra. Han kan också ta till sig att landskapsrege-

ringen gör den här beredningen. Lagutskottet kommer att behandla det. Den 

behandling som vi gör kan utmynna i att man ta fram statistik, för ett reso-

nemang och sedan har en hemställningskläm om vad som borde göras. Eller 

om man vill ha ett starkare uttryck för vad som ska göras om så har man i ut-

skottets kläm att man förutsätter att landskapet gör någonting. Man kan 

också förutsätta att det görs inom en viss tid.  

Jag vill avsluta med att säga att synpunkterna som har kommit fram har 

berett för beredningen för lagutskottet på ett bra sätt. Vi vet att landskapsre-

geringen jobbar med det här. Det är bra att lagtingsledamöter som är ute i 

trafiken är observanta och försöker ta ett eget ansvar för att köra försiktigt 

och lära sina ungdomar att det är viktigt att tänka på följder och vad trafikvett 

är.  
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Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag är tacksam för den här inställningen till ett relativt 

stort problem ur trafiksäkerhetssynpunkt, inte bara för förarna av de så 

kallade mopedbilarna och mopederna utan också för övriga trafikanter. 

Det kan bli vilka olyckor som helst om det blir oberäkneliga situationer.  

Landskapsregeringen gav löfte genom trafikministern om att man har 

detta på bordet på något sätt. Man avser att komma med någon form av 

framställning till lagtinget. Det kunde ändå i samband med det här 

ärendet vara värdefullt, som lagutskottets ordförande här resonerade 

kring, att man i alla fall skulle ha lite åsikter om det och fundera på 

klämutformning i sammanhanget. Jag tackar för det.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jan-Erik Mattsson 

Herr talman! Det var med intresse jag läste igenom den här framställningen. 

Jag kan konstatera att väldigt mycket av det som finns i framställningen är 

väl antagligen logiskt och bra att det sker förändringar, framförallt att våra 

körkort härifrån Åland blir igenkända. Att körkorten duger även när vi är ut-

anför Åland. Ålänningarna är ju ett resande folk. 

Då kommer jag till en av de punkterna som jag tycker att är väldigt väsent-

lig och som inte framgår av framställningen men som ministern klargjorde 

för. Det står i ingressen att vissa länder använder körkortet som ID-handling. 

Det kan man mycket väl göra bara man sätter dit nationalitetsbeteckningen. 

Det framgick inte helt tydligt att så kommer att ske. Jag vill att lagutskottet 

tittar på det. Sätter vi dit nationalitetsbeteckningen med en flagga så blir det 

ju finska flaggan och den vill inte jag ha på mitt åländska körkort. Jag ville ha 

den åländska flaggan på vårt körkort. Däremot kan det stå att jag är finsk 

medborgare så länge det är det som gäller. För det är två olika saker. 

När det gäller dessa mopedbilar så har jag också upplevt samma problem 

som har påtalats här. Man tror att det är en bil i trafiken och i synnerhet i 

mörkret är det svårt att avgöra vilken fart bilen håller före man är väldigt 

nära bakom mopedbilen. Jag kanske klarar mig med min bil, om jag skulle 

misslyckas eller om jag av en olyckshändelse kör in i mopedbilen. Det blir fö-

raren och eventuellt passageraren i mopedbilen som far illa.  

I Sverige har man tillämpat ett system med så kallade EPA-traktor under 

många år, med både det goda och illa som det för med sig. De motsvarar i fart 

det som våra mopedbilar idag har. Däremot är säkerheten bättre i en EPA-

traktor. En populär bilmodell som användes var Volvo Duett som då hade en 

kraftig stålram där man plockade bort ett antal framdrivningsväxlar så att 

den inte gick mer än 50 km/timmen, åtminstone skulle den inte få göra det. 

Där tillgodosåg man åtminstone passagerarnas säkerhet på det sättet. 

Sedan drar jag en relation till verkligheten när det gäller framförandet av 

tung motorcykel. Man har höjt åldersgränsen om man inte har kört lätt mo-

torcykel tidigare. Det må väl vara kanske på ett sätt rätt och riktigt. I verklig-

heten har försäkringsbolagen idag konstaterat att tunga motorcyklar finns i 

två kategorier. En tung motorcykel med liten effekt i förhållande till sin vikt 

och motorcyklar med hög effekt i förhållande till sin vikt. Där drar man en 
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gräns så att den senare betalar en betydligt högre premie, alltså är den betyd-

ligt farligare eftersom försäkringsbolagen har uppmärksammat detta.  

Jag tycker att lagutskottet kunde ta en funderare på om det finns någon 

möjlighet att ha någon form av syn på huruvida det finns någon relevans i 

detta. Det finns en grund, åtminstone på försäkringsnivån, att det här gäller. 

Sedan när vi kommer till den sista klassen av körkort, T, så står det att det 

gäller för traktor som inte är trafiktraktor. Det finns inte i framställningen 

någon definition på vad trafiktraktor är och vad den fordrar för körkort. Mi-

nistern förklarade att man måste ha lastbilskörkort för att framföra en trafik-

traktor, om jag inte uppfattade det fel. Om man ska köra en trafiktraktor med 

tung last så måste man ha klassen CE.  

Däremot har vi ingen definition på vad motorredskap innebär, om det 

finns en annan lag så tycker jag att lagutskottet kan ta fram en förklaring. En-

ligt det här så måste jag ha traktorkörkort för motorredskap. Jag tror mig 

veta att t.ex. en skördetröska torde vara ett motorredskap. Var går gränsen? 

Är en lite större fyrhjulsdriven gräsklippare också ett motorredskap? Måste 

jag då ha traktorkörkort för att framföra den på allmän väg eller överhuvud-

taget? Där tycker jag det finns saker som lagutskottet behöver titta på.  

Snöskoter nämns också här. Då skulle jag vilja att lagutskottet eller om 

ministern kan säga om detta till hundra procent är enligt EU-direktivet? Att 

man härefter måste ha traktorkörkort när man kör snöskoter. Gäller det 

också om man är ute och kör på sjön, på egen tomt eller när man far till skogs 

och hugger ved? De här sakerna bör lagutskottet reda ut. Jag vet nog att 

många vill köra snöskoter och gräsklippare, kanske redan ifrån tio års ålder. 

Tack.  

Talmannen 

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

Tredje behandling 

3 Ny finansförvaltningslag 

Stora utskottets betänkande (STU 1a/2010-2011) 
Stora utskottets betänkande (STU 1/2010-2011) 
Lagutskottets betänkande (LU 8/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 21/2009-2010) 

Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Därefter föreläggs de i betänkandet in-

gående lagförslagen för beslut i tredje behandling var för sig. Därefter föreläggs betän-

kandets motiveringar för godkännande i enda behandling och slutligen föreläggs kläm-

men i stora utskottets a-betänkanden för antagande i enda behandling. Kan förfarings-

sättet godkännas? Godkänt. 

Diskussion. 

Ltl Danne Sundman  

Talman! Jag ska inte upprepa allt jag som jag har sagt i det här ärendet men 

några saker är på sin plats.  

Det här ett ärende som har engagerat mig som ledamot i finansutskottet 

väldigt mycket. Dels ärendet som sådant, dels utvecklingen eftersom vi har 

haft klara problem med vår ekonomistyrning här i landskapet, vilket finans-

utskottet gång på gång har tvingats påpeka i skarpare och skarpare ordalag. 

Jag och obunden samling har tagit den hållningen att vi till vissa delar inte 

längre står bakom den här utvecklingen. Vi röstade emot anslag som vi anser 
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att har tillkommit på felaktiga grunder. Någon annan som står bakom rege-

ringsmakten får ta det ansvaret.  

När det gäller finansförvaltningslagen så framgår det av historien att fi-

nansutskottet har lämnat ett yttrande till lagutskottet som var väldigt kritiskt 

och som framförallt lyfte förordningsfullmakterna, 13 till antalet och dessu-

tom beslutsfullmakter på det. Det gör att den här lagen är väldigt intetsä-

gande. I princip överlåter man i praktiken bestämmande till förordningsnivå, 

alltså till regeringen. Det är motiverat till stora delar. Men lika motiverat är 

det att behålla budgetmakten i lagtinget och ha dessa bestämmelser i lagstift-

ning. Det här har jag tidigare ingående diskuterat under mina anföranden. 

Från början var det kanske eventuellt inte ens tänkt att finansutskottet 

skulle få ge yttrande, men man fick det sedan. Lagutskottet skriver lite lako-

niskt; "ja, vi understöder vad finansutskottet säger", men man gjorde inte 

några ändringar. Ärendet fick gå vidare. Det var jag så pass kritisk till så jag 

föreslog återremiss. Vi skulle begära ett nytt betänkande. Ärendet har också 

varit till stora utskottet i två rundor. Nu återstår att anta eller förkasta för lag-

tinget.  

Min åsikt är att den här lagstiftningen har vi väntat väldigt länge på. Det i 

sig är fel. Vi borde ha haft den på plats för länge sedan. Men den lag som vi 

nu tänker stifta är de facto sämre än att låta bli. Eftersom man nu cementerar 

de missförhållanden som finns i budgetmaktfördelningen, mellan lagting och 

landskapsregering. 

Det är fullt möjligt teoretiskt att de nya förordningarna blir jättebra och att 

alla mina farhågor kommer på skam. Men det är också mycket principiellt, 

var ska budgetmakten vara till de övergripande delarna? Ja, i Ålands lagting i 

parlamentet, inte i den verkställande makten. Jag gav som exempel att ett 

parti t.ex. liberalerna, jag tror inte så illa om liberalerna, så kan de i teorin 

med tio mandat i lagtinget styra regelverken. Eftersom liberalerna idag med 

tio mandat har fyra ministrar. Jag tror inte att liberalerna gör det, men man 

vet aldrig. Vi ska försäkra oss om att våra system fungerar. Budgetmakten ska 

vara i lagstiftning. 

Därför, herr talman, tänker jag vara så drastisk i det här ärendet att jag 

kommer att föreslå att det här lagförslaget förkastas. Tack.   

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Finansutskottet blev helt enigt i sitt utlåtande, vilket 

jag tyckte var väldigt bra. Vi hade en väldigt stark åsikt om hur vi tyckte 

och tänkte i den här frågan. Jag har funnit att det som stora utskottet nu 

har tillfogat som en kläm tillgodoser min åsikt om vad lagen ska inne-

hålla framledes. För mig är det nog väldigt viktigt att den här lagen kan 

tas i bruk. Utskottet hade också en åsikt om när den nya ekonomiska 

verkligheten ska träda ikraft. Förkastar vi den här lagen nu så vet vi att 

vi åtminstone skjuter fram verkställigheten av en ny finansförvaltnings-

lag, med de effekter som utskottet var eniga om att ska ske inom två till 

tre år, på framtiden. Det bistår inte jag.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Talman! De ekonomiska reformer som finansutskottet efterlyste ingår ju 

inte i den här lagstiftningen. Den här lagstiftningen är inte på något vis 



  

  93 

tvingande. Det är just sådana saker som är under förordningsfullmakt, 

som absolut borde ha varit på lagnivå.  

Utan den här lagstiftningen kan man jämföra de reformerna, med den 

här lagstiftningen behöver man inte genomföra dem, om man inte vill. 

Man kan ju hoppas att det blir så att de genomförs. Det är överhuvudta-

get inte relevant i frågeställningen. Däremot om lagtinget skulle ha det 

här på lagnivå och lagstifta om att det här ska göras, då skulle det bli 

gjort. Då skulle det garanterat bli gjort.  

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Det är helt riktigt att vi vill ha det här gjort. Nu är det 

inte så att alla dessa 13 förordningar ska finnas i lag. Förmodligen kom-

mer en stor del av dem att kunna finnas i en förordning. Till den delen 

det behövs lag så har vi väl den tid som behövs för det. Det viktiga är nu 

att vi kommer igång och att man också kan börja skriva de förordningar 

som inte ska finnas i lag. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Antagligen handlar det om en landskapsförordning där 

förordningsfullmakterna materialiseras. Många av dem är helt eller del-

vis felaktiga. Sedan finns det å andra sidan förordningsfullmakter som 

vissa delar av regelverket absolut ska vara i förordning och smidiga att 

ändra. Det är den delen som ska vara i lagstiftning som jag motsätter 

mig att vi från lagtinget lämnar ifrån oss. Jag lagstiftar inte och driver 

mitt ämbete som lagtingsledamot genom några klämmar. När jag stiftar 

en lag så vill jag se att den är rätt. Nu är den fel. Därför föreslår att den 

ska förkastas.  

Talmannen 

Kan ltl Sundman precisera vilket lagförslag han avser? Det finns fem lagförslag i det här 

paketet. 

Ltl Danne Sundman 

Det gör jag under detaljbehandlingen, efter att jag har tittat efter i framställ-

ningen.  

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Naturligtvis har ltl Sundman rätt att tolka lagstiftningen 

hur han finner för gott. Jag tolkar faktiskt den här lagen på ett helt an-

nat sätt. Enligt mitt sätt att se så är den här lagen korrekt. Därför enligt 

min uppfattning tolkar ltl Sundman förordningen på ett felaktigt sätt. 

En förordning, som landskapsregeringen utfärdar, får inte stå i konflikt 

med den grundläggande lag som ligger till grund för förordningen. Allt 

det som behövs finns i finansförvaltningslagen. Den stora förordningen 

som ska utfärdas får inte på någon punkt stå i konflikt med finansför-

valtningslagen. Enligt min uppfattning så hänger det här ihop.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Inte behöver jag någon undervisning hur en förordnings-

fullmakt fungerar. Jag vet att en förordning ska baseras på den fullmakt 

som den har. Den får inte stå i strid med lagen. Någon måtta får det väl 

vara på hur man undervisar varandra! 
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Problemet är att de bestämmelser som jag efterlyser inte står lagen. 

Lagen är inte tillräckligt tydlig när det gäller sätt att budgetera och när 

det gäller de ekonomiska reformerna som finansutskottet efterlyser. 

Det lustiga i kråksången är att ltl Folke Sjölund har varit med både i 

finansutskottet och i lagutskottet. Han borde ha varit den som kunde ha 

tagit diskussionen ifrån finansutskottet och i lagutskottet ha sett till att 

man har fått den här sakkunskapen och ändrat de här paragraferna, 

men, icke! 

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Jag ansåg inte att det behövdes några ändringar i själva la-

gen kring de här frågorna. Det finns beaktat tillräckligt dels i den här la-

gen. Också när det gäller exempelvis individens rättigheter och skyldig-

heter finns stadganden om dem i lagstiftning som är av högre dignitet 

än den här lagen, dvs i självstyrelselagen och i Finlands grundlag. Till de 

här delarna så fanns det inte behov av att göra konkreta ändringar i den 

här lagen. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Man kan åtminstone som historieskrivare, när man läser 

finansutskottets yttrande och lagutskottets betänkande och ser att 

samma person ltl Folke Sjölund var med, fundera över på vilket möte 

han var ouppmärksam. Eftersom det är uppenbart att finansutskottets 

yttrande går ut på att lagen inte är tillräcklig, tillräckligt tydlig och inne-

håller tillräckligt mycket materiella bestämmelser för att tvingande ge-

nomföra de reformer som har efterlysts. 

Men, som sagt, den som röstar mot den här lagen behöver i alla fall 

inte frustreras sedan när det inte ändras, om det blir så. Vi ska hoppas 

att de farhågorna kommer på skam. Vad vore bättre än det! 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Ltl Sundman vill också i den här frågan krama ut sitt sista 

missnöje i behandlingen. Man kan ju fråga sig vilka förslag ltl Sundman har 

lagt fram under den här processen, t.ex. i finansutskottet? Han har i debatten 

sagt att förordningsfullmakterna ger landskapet mera budgetmakt på lagting-

ets bekostnad, vilket jag anser att är helt fel. Fullmakterna är ju ett sätt att 

göra det smidigare att genom förordning ange t.ex. olika gränser för avskriv-

ningar och fastighetsvärderingar och annat. De här förordningsfullmakterna 

stämmer överens med principer i Sverige och i Finland. Man ska naturligtvis 

kunna ha en viss flexibilitet i tillämpningen av de lagar som gäller. 

När det gäller finansutskottet kan jag säga att jag för min del tolkade det 

som två saker som man påpekade som har varit väsentliga för lagen. Det 

första var att man ville att prestationsprincipens skulle tillämpas så långt som 

möjligt. Jag tyckte inte om det uttrycket, men jag omfattade det därför att 

man i lagutskottet kunde skriva att det väsentliga var att man skulle införa 

investeringar i budgeten som ett skilt moment. Där lyssnade vi på finansut-

skottet. 
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Sedan när det gäller att förordningarna som räknades upp, att det inte var 

önskvärt, så hade finansutskottet inte något förslag till alternativ och hade 

inte heller någon ordentlig redogörelse. 

I behandlingen hörde lagutskottet 15 personer och finansutskottet hörde 

sex personer, i stort sett samma personer som lagutskottet hörde. Man kan 

säga att det var två kategorier i hörandet. De var företrädare som var för att 

prestationsprincipen skulle införas, liksom kommunerna, det var dem som 

hade kommunal erfarenhet av bokslut. Vi hörde budgetföreträdare från fi-

nansministeriet, jag vet att det är samma sak i Sverige. De som hade erfaren-

het av statsbudgeten vill inte inskränka parlamentets budgetmakt genom att 

ha en kalkylmässig budgetering. Det försenar budgeteringen, det minskar 

handlingsfriheten och det ställer större krav på resurserna i parlamentet. När 

man skulle införa det här i Danmark så konstaterade man att man borde ha 

ett särskilt budgetkansli inom Folketinget och resurserna skulle fördubblas 

på sätt. Det här är ett resonemang som åtminstone en del av oss i lagutskottet 

har fört. 

Nu kommer ltl Sundman in och upprepar sina påståenden om att detta är 

felaktigt. Tydligen lyssnar Sundman inte på argument, utan han slår fast sin 

uppfattning att han ska vara emot hur det än rör sig i behandlingen. Det får 

man naturligtvis vara.  

Herr talman! En ordningsfråga, jag ska inte säga att det är rätt eller fel 

men jag undrar om man inte måste avisera vilken lag som man avser? Jag 

frågar ändå retoriskt och räknar med att få svar ifrån ltl Sundman vilken lag 

man avser föreslå att förkastas. Man kan ju tala om fem lagar eller hur många 

det nu var, det är mycket möjligt. Jag menar att det är för behandlingens 

skull som man aviserar vad man avser att lägga fram i den här behandlingen. 

Nu har arbetet gjorts. Alla får väl lov att acceptera att man inte har fått ige-

nom sina förslag helt och hållet. För egen del beklagar jag det eftersom jag 

tror att när det gäller prestationsbudgetering så kommer det inte att fungera. 

Det är heller inte ekonomiskt försvarbart att införa det så långt det är möjligt, 

utan så långt det är rimligt, önskvärt och kostnadseffektivt. Där har jag en 

annan uppfattning än hela det församlade finansutskottet. Nu har vi ett be-

tänkande som en majoritet har omfattat. Det är från det som vi kan gå vidare. 

Tack.  

Ltl Danne Sundman 

Talman! Då vill jag börja med att förtydliga min avisering. Det gäller det 

andra lagförslaget, själva huvudlagen. Egentligen borde alla lagförslag förkas-

tas, eftersom det förkastas. Jag väljer att ta det andra lagförslaget till omröst-

ning.  

Sedan när det gäller det som ltl Erland var inne på att finansutskottet bara 

belyste problemet och inte föreslog förbättringar så stämmer det inte. I fi-

nansutskottets yttrande säger man tydligt vad som borde ändras. Det var ett 

väldigt bra och tydligt yttrande där man sade vad som är problemen. Man 

gick igenom det till punkt och pricka. Man bad i sitt yttrande lagutskottet att 

ändra i framställningen. Det är alla de här centrala sakerna. 

Herr talman! Nu kommer jag att upprepa mig fast jag sade att jag inte 

skulle göra det. Men om man benar i vad vi har haft för problem med budge-

teringen så är det just detta med tydliga mål- och resultatstyrning. Det är vil-

ken grundprincip som ska gälla för budgeteringen, vi är fortfarande inte eniga 
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om det. Om det ska vara prestationsprincipen eller om det ska vara blandat 

som idag eller någonting annat? Och framförallt hur och vilka anslagstyper 

man får använda och när? Ska vi ha det här absolut oöverskådliga, ogenom-

trängbara och ogenomlysbara systemet som idag eller ska vi i större utsträck-

ning strama upp det? De här står skrivet i stjärnorna. Eventuellt kommer det 

att stå skrivet i de förordningar som kommer att göras. Men de förordningar-

na har vi inte heller sett. Det brukar vara brukligt att det finns förordningsut-

kast som man kan titta på när man lämnar ifrån sig en sådan här väsentlig 

makt i så här stor omfattning. Inte ens förordningsutkast finns. Man vill först 

se när lagen antas, sedan börjar man förordningarna. Som sagt, det här har 

jag förhållit mig kritisk till förut. 

En positiv sak med att nu förkasta den här lagen skulle vara att man kunde 

komma med den på nytt, där den är förändrad enligt finansutskottets och 

min uppfattning, samtidigt som man kommer med revisionsprocessen. Att de 

kommer som ett paket. De är relevanta för varandra. Det är också ett problem 

hur man ska konstruera gränssnittet mellan budgetering och revision. Det är 

ju varandras ytterligheter i den här processen. Det börjar med budget och 

sluta med revision. Det skulle ha varit mycket bättre att ha haft det här lag-

förslaget samtidigt, ett helt paket, ekonomistyrning sin helhet.  

När vi lyssnar i korridorerna på vad som är på gång där så blir man också 

lite mörkrädd. Ska vi först ta den här lagstiftningen och sedan ta det som nu 

verkar vara på gång då blir det nog etter värre. Det har också faktiskt spelat in 

i mitt ställningstagande när jag föreslår att det här ska förkastas. Jag vill inte 

gå till historien från den här lagtingsperioden och ha gjort de två ändringar-

na. Vi ska hoppas att den andra blir bättre än den första. Vi ska återigen hop-

pas att de här förordningarna verkligen innehåller det som jag efterlyser. Det 

hoppas jag att blir en biprodukt av det här agerandet. Det kan jag säga rent 

ut, att man förstår allvaret när man sätter ner pennan på de här förordning-

arna.  

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Vi fick återupprepning igen av hur illa det är med den här lagen 

och vilka vådliga konsekvenser det blir. Ltl Sundman ska nog minsann visa. 

Jag förmodar att man sitter i förvaltningen och skakar i bänkarna och fun-

dera på hur man ska kunna gå vidare om den här lagen förfaller.  

Det här är en ramlag som sätter de allmänna ramarna för anslagstyper för 

hur finansförvaltningen ska organiseras och hur man sedan utifrån den ge-

nom bl.a. förordningar ska utforma ett system. Det är helt klart att under hela 

den här perioden när finansförvaltningslagen har beretts så har man samti-

digt gjort en process i förvaltningen där det finns en arbetsgrupp som ska se 

över systemen, öka kunskapen, sätta mera fokus på uppföljning och bered-

ning. Ser vi på de frågorna under de närmaste senaste åren där det har varit 

frågan om det som man kallar budgetdisciplin så har det inte berott på fi-

nansförvaltningslagen. Det har berott på att vi har ett politiskt system i bud-

geteringen och förvaltningen. Det politiska ansvaret som har gjort att man 

har tagit beslut på ett sätt som inte är grundat. Det må sedan gälla sjunde vå-

ningen i Självstyrelsegården, inte var det lagen som ledde till det. Asfaltmas-

sorna, Skarven, landskapsdagarna eller Svibybank det är inte lagen som avgör 

disciplinen för dem som är beslutsfattare. Genom att förbättra systemet, med 
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tanke på rättssäkerhet och tydlighet, så kan man undvika problem och göra 

det mera genomskinligt. 

Jag förstår inte varför ltl Sundman spelar på det här sättet? Jag ställde i 

förra ärendet frågan om han verkligen har läst underlaget. Jag ställer samma 

fråga här igen; har han verkligen läst underlaget? 

I framställningen är det ett mycket, mycket tydligt avsnitt om skillnaden 

mellan prestationsbudgetering och bokslut enligt prestationsprincipen. I stort 

sett hela vägen har man blandat ihop de här sakerna. I processen har man 

också, som en politisk kompromiss, kommit fram till att vi ska säga att vi har 

en självstyrelselag. Ja, till vem riktar man sig med detta? Det vet jag inte. 

Nu tycker jag att det har kompromissats nog. Man har handlagt detta med 

25 höranden, varav 15 i lagutskottet. Den här framställningen kommer att 

hålla i praktiken, men systemet är inte färdigt. Det kommer en revisionsfram-

ställning, det kommer förordningar och det kommer kanske kompletterande 

lagstiftning så småningom, jag vet inte när. Det här är i alla fall en lagstift-

ning som behövs, som är väl genomarbetad, väl genomgången i utskott där 

alla olika åsikter har kommit fram och manglats ihop till ett rimligt accepta-

belt paket. 

Jag kunde också, som ltl Sundman, gång på gång gå upp och gnöla att jag 

inte har fått igenom min vilja. Men jag accepterar att andra kanske vet bättre. 

Framförallt att det politiska beslutsfattandet är sådant att man ser framåt och 

inte bakåt och framförallt inte åt sidan hela tiden. Tack.  

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Jag börjar känna mig lika påhoppad av ltl Erland som social-

demokraterna. Nu är det så att jag gnölar. Bästa vänner, jag ska gnöla lite till.  

Inte kan man skylla alla oförrätter och affärer som den här landskapsrege-

ringen har ställt till med på finansförvaltningslagen, vare sig på den nya eller 

på den gamla. Mot felaktig eller gubbpolitik hjälper inte någon lagstiftning. 

Ta nu den affären som ltl Erland valde att nämna, asfaltaffären. Där fanns det 

tydliga alternativ. Där hjälper inte lagstiftning. Det fanns ett alternativ som 

återigen finansutskottet mer eller mindre hade plockat fram. 

Däremot är det intressant att titta på de andra problemen som vi har haft. 

När det gäller skärgårdstrafikens kostnader är det synnerligen relevant. Att få 

en tydligare ekonomistyrning där lagtingets beslut tydliggörs och följs i för-

valtningen och där lagtinget för det första vet vad man beslutar om, för det 

vet man ju inte. 

I innevarande års budget, herr talman, finns en summa för skärgårdstrafi-

ken. När finansutskottets frågade vad man gör för den här summan så vet 

man inte riktigt. Man kör skärgårdstrafik. Räcker det till? Det vet vi inte, 

kanske inte och kanske det räcker. Då måste det väl ringa i alla larmklockor 

när lagtingets budgetmakt fungera på det viset. Inte förväntar jag mig att vi i 

lagtinget i detalj ska besluta allting om skärgårdstrafiken. Men vi måste åt-

minstone veta om en summa som vi sätter räcker. Om man har en sådan kon-

troll och har man inte det så då måste lagstiftningen förändras. Jag ser att 

många regeringsledamöter nickar.  

När det gäller Skarven så är det uppenbart att regelverken har brustit. Det 

kan till och med vara så att det borde vara andra bestämmelser på finansför-

valtningslagnivå, då skulle det ha undvikits. Om det sedan har begåtts fel av 

tjänstemän är en annan sak. Det visar rättsprocessen.  
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Svibybank är ytterst bra exempel på att man inte ska ha fleråriga anslag 

som ger en sådan vid ram där man kan spekulera i att det här projektet går 

bra, lite billigare och det här projektet skjuter vi på lite. Sedan mitt i allt 

kommer man i kapp och så måste man ha tilläggsanslag på tilläggsanslag. 

Svibybank är exempel på att det borde vara krav i lagen för när man får an-

vända de olika anslagstyperna. Vi vet alla, som har sysslat på landskapets 

budget, att man i på tok för stor utsträckning använder fleråriga reservat-

ionsanslag. Det står i finansutskottets yttrande.  

Vem som inte har läst handlingarna kan man ju undra. Jag undrar verklig-

en om lagutskottets ordförande har läst och förstått finansutskottet yttrande? 

Det verkar inte så.  

I en tidigare stund, när jag var mycket mera frustrerad än vad jag är nu, 

blev jag närmast biblisk och citerade en text. Där jag menade att folket må 

förlåta regeringspartierna för de förstår inte vad de gör. Men det verkar som 

om man verkligen inte förstår vad man håller på att göra nu. Det verkar vara 

så illa. Det gäller inte alla. Det gäller inte den som har suttit i finansutskottet, 

förutom ltl Folke Sjölund som inte heller tyvärr verkar ha förstått vad finans-

utskottet kom fram till. 

Det här kan vi diskutera länge. Min ståndpunkt är klar. Den här lagstift-

ningen kan lagtinget inte ta. Det andra lagförslaget duger inte som finansför-

valtningslag,  

Ltl Jörgen Strand 

Herr talman! Jag hade inte tänkt säga så mycket. Jag sade tidigare i remissen 

en hel del om vad jag tycker att brister i den här lagstiftningen. Den bygger 

mycket på ramlagstiftningen där landskapsregeringen får fullmakt att göra 

olika saker vilka kan bli bra och sämre. Det har man haft idag också möjlighet 

till via beslut. Finansförvaltningslagen förändrar egentligen inte mycket. 

I remissen nämnde jag varför jag vill ha finansförvaltningslagen till stora 

utskottet. Jag tog bl.a. upp budgetanslag i förhållandet till stadsstödproble-

matiken. Det borde regleras i finansförvaltningslagen. Jag håller med ltl 

Sundman när det gäller reservationsanslagen. De gillar jag inte alls. De borde 

bort.  

Jag har också, tillsammans med minoriteten i stora utskottet, gjort en re-

servation. Det gäller att man bör stipulera i lag vad enskilda individer får för 

förmåner. Jag håller med ltl Roger Slottes resonemang om prestationsprinci-

pen. Jag tycker inte att man har tydliggjort när det gäller återkrav, även om 

det fanns annan lagstiftning som styr det. Det finns problem i finansförvalt-

ningen. Det borde man ha tydliggjort.  

Det finns också en ny revisionslag på gång som borde implementeras i det 

här. 

Jag har inte stött den här lagen någon gång. Därför stöder jag ltl Sund-

mans förslag om förkastande.  

Talmannen  

Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. 

Föreläggs det första lagförslaget, alltså förslaget till landskapslag om ändring av 25 § 

landskapslagen om Ålands landskapsregering för antagande i tredje behandling.  

Talmannen påminner om att beslutet fattas i den ordning som stadgas i 55 § lagtings-

ordningen, alltså med kvalificerad majoritet. Begärs ordet? Ingen begär ordet.  
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Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är 

avslutad.  

Föreläggs det andra lagförslaget, alltså förslaget till landskapslag om landskapets fi-

nansförvaltning sådant det antagits i andra behandling. Begäres ordet? 

Ltl Danne Sundman  

Herr talman! Jag föreslår att lagförslaget förkastas.  

Ltl Jörgen Strand 

Herr talman! Jag understöder.  

Talmannen  

Under diskussion har ltl Sundman understödd av ltl Strand föreslagit att lagförslaget 

ska förkastas. Omröstning kommer därför att ske.  

Omröstningspropositionen ställs så att de som lagutskottets förslag röstar ja. De som 

röstar för ltl Sundmans förslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas?  

Det är stora utskottets förslag som ligger till grund för behandlingen.  

Ltl Danne Sundman  

Talman! Jag önskar öppen omröstning i detta ödesmättade ärende.  

Vtm Gun-Mari Lindholm  

Talman! Jag understöder förslag om öppen omröstning.  

Talmannen  

Öppen omröstning har begärts, understötts och kommer därför att genomföras. Jag ber 

ledamöterna Folke Sjölund och Camilla Gunell att biträda vid omröstningen.  

Upprop. 

Omröstningspropositionen har givit resultatet: 19 ja-röster, 5 nej-röster, 1 avstod och 5 

var frånvarande.  

Talmannen konstaterar således majoritet för ja. Lagtinget har i tredje behandling anta-

git lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.  

Talmannen konstaterar att utskottet föreslagit att det tredje lagförslaget, alltså land-

skapslagen om ändring av 16 § landskapslagen om hälso- och sjukvården, måtte förkas-

tas. Begäres ordet? Ingen begär ordet. Förslaget till landskapslag om ändring av 16 § 

landskapslagen om hälso- och sjukvården är således förkastat. Lagförslagets tredje be-

handling är avslutad.  

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 42 § landskapslagen om Högskolan 

på Åland. Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje be-

handling är avslutad. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands försöks-

station. Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje be-

handling är avslutad.   

Föreläggs betänkandets motiveringar för enda behandling. Lagtinget har i enda be-

handling godkänt motiveringarna.  

Föreläggs slutligen förslaget till kläm i stora utskottets a-betänkande för antagande i 

enda behandling. Lagtinget har i enda behandling godkänt klämmen. Ärendet är slut-

behandlat. 
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Tredje behandling 

4 Godkännande av avtalet med Montserrat om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Lagutskottets betänkande (LU 13/2010-2011) 
Republikens presidents framställning (RP 11/2010-2011) 

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 

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

Lagutskottets betänkande (LU 14/2010-2011) 
Republikens presidents framställning (RP 12/2010-2011) 

Samma förfarande iakttas som vid föregående ärende.  

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. 

Andra behandling 

6 Godkännande av Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploate-

ring och sexuella övergrepp 

Lagutskottets betänkande (LU 15/2010-2011) 
Republikens presidents framställning (RP 10/2010-2011) 

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. 

Första behandling 

7 Straffrättsliga sanktioner på miljöområdet 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 4/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 11/2010-2011) 

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 

Tack, herr talman! Det här är en framställning i den långa raden av EU-

implementeringar som vi har i lagtinget. Vi har haft det tidigare när det gäller 

trafiken. Vi kan konstatera att trafikministern har hållit disciplinen lite bättre 
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och inte infört något förutom direktivet. Däremot får vi konstatera för att so-

cialministern är lite mer olydig. Hon har tagit med en del som sticker lite ut-

anför direktivet och implementeringen av EU-regelverket. Vi kan ha förstå-

else för det, det är för avbyråkratiseringen som man har tagit med det.  

Landskapsregeringen föreslår att straffbestämmelserna på miljöskyddsom-

rådet anpassas till kraven i miljöbrottsdirektivet, direktivet om fartygsavfalls-

brott och vissa EU-förordningar. Vi har tittat lite på EU-förordningarna. Det 

tar inte mycket utrymme i ett dokument. Det är betydligt mera om man ska 

sätta sig in det. Vi har inte helt gått in på det. Vi har i alla fall en insikt i det.  

Förslaget innebär att straffansvar för juridiska personer införs när det gäl-

ler miljöförstöring. Det är också en central och viktig sak. I och med detta 

kommer samfundsbot som är en ny påföljd in i den åländska lagstiftningen. 

Det här berör renhållningsbrott, naturvårdsbrott, brott mot bestämmelserna 

om explosiva varor och hantering av allvarligare brott mot kemikalielagstift-

ningen samt förorsakande av oljeskada. Sedan är det vissa kompletteringar 

angående straffbestämmelserna inom blankettlagstiftningen om kemikalier. 

Detta var om EU och implementeringen av det. 

Sedan föreslås även förändring i landskapslagen om miljöskydd. Man an-

ser att ÅMHM inte ska behöva anmäla alla överträdelser till polisen. Jag åter-

kommer till det. När det gäller överträdelser så har det framkommit i fram-

ställningen att det finns delade åsikter bland handläggarna i ÅMHM om hur 

ändamålsenligt det är att man inte alltid ska anmäla det här. Vi har erfarit att 

styrelsen och verksamhetsdirektören är helt införstådd att det är bra på det 

här sättet. Det kan t.o.m. vara sådana saker som från början är lagliga men 

kan bli olagliga. T.ex. vid en viss vattenbruksverksamhet kan det krävas mar-

kägarnas tillstånd för man måste man ha tillstånd. Har man markägarnas 

tillstånd så behöver man inte begära tillstånd från ÅMHM. Ändrar sig en 

markägare sedan längre fram och säger att han har blivit vilseledd, så kan 

helt plötsligt den här personen ha gjort sig skyldig till brott fast man inte har 

avsett det från början. Det finns väldigt mycket diffusa gränsdragningar. Vi 

erfar, trots ifrågasättande om det är ändamålsenligt, att man fortsätter på den 

här punkten.  

Vi har också tittat på om vi har lagstiftningsbehörighet när det gäller behö-

righet angående samfundsbrott. Som vi kan se är det ganska klart att det lig-

ger inom den åländska lagstiftningsbehörigheten. Det är ganska tydligt och 

bra redogjort för i framställningen. Där finns det ingenting som vi kan till-

föra.  

Vi har gjort en ändring i lagförslaget. Utskottet föreslår en ändring så att 

den brottsanmälan Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet gör ska riktas 

till polisen för inledande av förundersökning. Tidigare stod att det att man 

skulle anmäla överträdelser för åtal. Det visades sig från ÅMHM:s sida, efter 

att man har varit i kontakt med åklagaren, så har man gjort anmälan till åkla-

garen som sedan i sin tur har gjort polisanmälan. Det här kan vara en om-

ständighet som inte gör saker och ting smidigare. Polisen har i de samman-

hangen väldigt svårt att inte gå vidare med det åtalet. Det är svårt att lägga 

ner det om det har varit via åklagaren en gång och sedan kommer till polisen. 

Därför är det mycket mer ändamålsenligt att för det till polisen och där avgör 

man om det ska gå vidare till åtal eller inte. 

Utskottet betonar att överträdelser som myndigheten inte polisanmäler 

ändå är straffbara. 
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Vem som är målsägande då allmänt intresse i miljöbrott kommer till åtal, 

det gäller framförallt vid besvärstillfällen att åtal förkastas mot någon som 

har brutit mot en miljöregel där allmänt intresse kan ha varit ifrågasatt p.g.a. 

lagstiftning. Om det inte är ÅMHM som äger ärendet och fört det vidare så 

finns det egentligen ingen annan än åklagaren som för allmänt intresse vi-

dare. Man erfar att man behöver titta på den här biten. Det kan vara möjligt 

att ÅMHM borde vara utsedd att företräda målsägande sidan då allmänt in-

tresse kränks i landskapet. Det är en påtalan som vi har med i det här betän-

kandet. I övrigt så omfattar vi det och tillstyrker att det ska antas, förutom de 

föreslagna förändringarna. Tack.  

Ltl Roger Jansson 

Fru talman! Det var en bra redogörelse över utskottets betänkande. Jag ville 

ändå be lagtinget observera problematiken kring lagstiftningsbehörigheten. 

Av de skälet att landskapsregeringen i sin framställning skrev på det här sät-

tet: ”Det har i litteraturen hävdats att landskapet inte skulle ha behörighet 

att föreskriva om samfundsbot eftersom det i kap. 9, 1 § strafflagen anges 

att det bara är möjligt om det föreskrivs någon annanstans i strafflagen. 

Därmed skulle det inte vara möjligt att speciallagstiftning föreskriva om 

samfundsbot som brottspåföljd.” Så hänvisar man till en person som har 

skrivit detta, Dan Frände. Det bör påpekas att utskottet har kontrollerat upp 

frågan huruvida det i en bredare litteratur finns den här typen av synpunkter. 

Svaret har varit tydligt på den punkten. Det är endast en person som står för 

detta, i litteraturen hävdats. Det var ju tur det eftersom vi i vår behandling, 

diskutera huruvida vi borde höra efter lagutskottets tolkning av den här situ-

ationen. Vi kunde nu själva i social- och miljöutskottet använda oss av en så-

dan juridisk expertis. Vi fick fullständigt klarlagt att trots den här bestämmel-

sen i strafflagen så finns det tidigare tolkningar på högsta domstolsnivå som 

gör att man inte kan komma till annat resultat än att lagtinget har behörighet 

över frihetsstraff enligt självstyrelselagen. Därför faller samfundsboten defi-

nitivt i samma kategori trots den här skrivningen i strafflagen. Vi har i betän-

kande skrivit att landskapsregeringens resonemang kring den här behörig-

hetsfrågan är klar och tydlig. Vi har stött den tanken. Jag ville bara komplet-

tera med det.   

Talmannen  

Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Väcks förslag om remiss till stora utskottet? 

Ingen remiss. Ärendets första behandling är avslutad.   

Enda behandling 

8  Behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2010 

Finansutskottets redogörelse (FUR 1/2010-2011) 

Enligt 36 § 4 mom. lagtingsordningen ska finansutskottet för varje år avge en skriftlig 

redogörelse till lagtinget beträffande handläggningen av ärenden rörande tjänstekollek-

tivavtal. Först tillåts diskussion, därefter antecknar sig lagtinget redogörelsen till kän-

nedom.  

Diskussion.  
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Ltl Jan-Erik Mattsson 

Fru talman! Finansutskottet skall i enlighet med 36a § 4 mom. lagtingsord-

ningen för landskapet Åland avge en årlig redogörelse till lagtinget över de 

ärenden rörande tjänstekollektivavtal som utskottet har behandlat. Sålunda 

gör vi det detta år också.   

Det har varit många avtal som utskottet har godkänt. Det är också relativt 

många avtal som utskottet har antecknat sig till kännedom.  

Utskottet har inte funnit anledning att kommentera något av dessa avtal. 

De har haft teckning i de budgetanslag som har funnits. Av den orsaken har 

det inte funnits anledning att kommentera någonting. 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att lagtinget antecknar 

sig finansutskottets redogörelse angående behandlingen av ärenden rörande 

landskapets tjänstekollektivavtal för år 2010 till kännedom. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! När adeln gick i kolt så var jag ordförande i finansutskot-

tet. Då gällde samma lagstiftning och samma uppgift för finansutskottet. 

Jag vill minnas att vi var noga med när det kom merutgifter p.g.a. avta-

len att informera lagtinget om förhållandena.  

Nu läser jag här det lakoniska konstaterandet när det gäller avtalen 

som utskottet har godkänt: ” Utskottet konstaterade under beredningen 

av avtalen att de avtalsvillkor som parterna har enats om innebär 

merutgifter i förhållande till tidigare tjänstekollektivavtal.” Jaha, det 

vore väl märkligt med annat. Men man säger ingenting om volymen och 

om de avviker på ett betydande sätt så att det har ekonomiska konse-

kvenser. Varför får inte lagtinget en sådan information? 

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Vi ställde oss också den frågan huruvida vi skulle gå in i 

den diskussionen eller ta det med. Vi fann ingen anledning i.o.m att 

detta har redogjorts i samband med årsstaten i budgeten. Det här har 

rymts inom den kalkylerade ökningen av löneutgifter som budgeten har 

innehållit. Därav ingen redogörelse. 

Finansutskottet ska ta med sig det här. Det finns en sak som man kan 

påpeka här som t.o.m. har figurerat lite grann i massmedia. Det är det 

avtal som inte finansutskottet har godkänt utan bara antecknat till sig 

kännedom var det avtal som man har tecknat med Finlands Sjömansu-

nion, som då var ett tvåårigt avtal i princip. Där ingick det en lönejuste-

ring i februari detta år, 2011. I samband med nästa redogörelse hoppas 

jag att finansutskottet kan komma med en mera detaljrik redogörelse.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag tror nog att det är en bra praxis att man skulle återgå 

till den gamla metoden att hålla lagtinget välinformerad i de här frå-

gorna när vi genom lagstiftning har delegerat det till finansutskottet. Fi-

nansutskottet står för plenibehandlingen av de här frågorna. Då är det ju 

rimligt att man har det med, om det inte är sekreta uppgifter vilket det 

inte är när det gäller påverkan på landskapets resultaträkning, bokslut.  

Det graderades ner i lagtinget till bokföringsekonom och som sådan 

så borde man ju kunna ur budgeten läsa det som finansutskottets ordfö-

rande hänvisade till. Men det går ju inte. Det är riktigt att det ryms inom 
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ramen för anslagen. Någon mer information får man ju inte. Jag hoppas 

att man kan förändra praxis.  

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Utan att föregå nästa finansutskott som kommer att 

handha det här eftersom vi har val i höst så hoppas jag att signalen går 

vidare. Vid tillfället när avtalen godkänns i utskottet så känner man inte 

till det fullständiga ekonomiska utfallet, däremot den procentuella höj-

ningen. Det är klart att det går att räkna fram en schematisk summa, 

men inte den exakta, den framgår först när bokslutet är klart.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad.  

Lagtinget antecknar sig redogörelsen till kännedom. Ärendets enda behandling är av-

slutad. Ärendet är slutbehandlat.  

Föredras 

9 Sammansättning av arbetsgrupp 

Landskapsregeringens svar 
Ltl Danne Sundmans enkla fråga (EF 11/2010-2011) 

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 Danne Sundman  

Herr talman! Landskapsregeringen har den 15 februari 2011 tillsatt en ar-

betsgrupp för att "rationalisera behandlingen av studiestöd". Enligt utfästel-

ser i samband med behandlingen av det ungdomspolitiska programmet ska 

ungdomar ges möjlighet att påverka beslut som rör dem, trots detta ingår 

ingen ungdom i denna grupp. 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbö-

rande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga: Med vilka motiv 

har landskapregeringen valt att inte ta med någon ungdom i arbetsgruppen 

som ska utreda studiestödet? 

Minister Torbjörn Eliasson 

Tack, herr talman! Jag har fått möjlighet att svara på fyra enkla frågor idag.  

Ledamot Danne Sundman vill veta ”med vilka motiv landskapsregeringen 

valt att inte ta med någon ungdom i arbetsgruppen som ska utreda studiestö-

det”? 

Det korta svaret på frågan är – det finns inga sådana motiv. Tvärtemot, så 

har vi flera motiv för att det bör finnas representanter för ungdomar med i 

arbetsgruppen. Det är ju ungdomarna som är våra kunder och berörs av alla 

beslut och är beroende av hur det fungerar. Så att känna till vad de tycker har 

högsta prioritet för oss. 

Erfarenheterna från förra årets problem med utbetalningen av studiestö-

den har vi inte glömt och de viktigaste inläggen i den debatt som då fördes 

kom från ungdomarna själva. 
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Så därför, herr talman, var det tvärtom en viktig målsättning att få med en 

ungdomsrepresentant när vi tillsatte gruppen, som för övrigt består av tjäns-

temän från AMS, utbildningsavdelningen, finans, IT och näringsavdelningen. 

Ungefär 70 % av de studerande som lyfter studiestöd bedriver studier utanför 

Åland, de flesta i Sverige. De åländska studerande är inte samorganiserade. 

Trots ansträngningar, en rad ungdomar tillfrågades, hittade vi ingen som 

hade möjlighet att ställa upp, så gruppen tillsattes ändå för att arbetet skulle 

komma igång.  

Efter tillsättandet av gruppen meddelade emellertid en av de tillfrågade via 

e-post att hon kan ställa upp. Det är en studerande från Högskolan på Åland. 

Vi har nu kompletterat gruppen med Camilla Henriksson som ungdomsre-

presentant och ytterligare registrator om det sedan har på kort/projektledare 

Jan Tuominen. Gruppen har nu en stark sammansättning och genomsyras av 

vilja att slipa studiestödssystemet.  

Herr talman! I fredags hade gruppen sitt första möte. Uppdraget är i första 

hand att göra hanteringen med nuvarande regler bättre. Inför nästa läsår är 

det möjligt med elektronisk ansökan och bilagor kan skickas elektroniskt. 

Flera andra åtgärder kommer att genomföras för att snabba upp och framför-

allt underlätta för studerande att söka studiestöd. AMS kommer att gå ut med 

information i vår.  

Under mars genomförs en webbenkät på ams.ax för att alla studerande ska 

få möjligheter att ge synpunkter och ändringsförslag gällande studiestöden. 

Arbetsgruppen samlar även in synpunkter om studiestödsregelverket som 

underlag till ett kommande lagstiftningsarbete med syfte att förbättra stödet. 

Den mest ändamålsenliga metoden att samla in dessa synpunkter är elektro-

niskt eftersom de studerande är spridda över hela världen. Så kommer vi att 

göra – demokratin ska ha sin gång! 

Tack, herr talman! 

Ltl Danne Sundman  

Talman! Det är alltid positivt när man får ett sådant svar att ens fråga har be-

svarats med att man har tillrättalagt det enligt frågan gjorda misstaget. Enkla 

frågor kan lite fungera som blåslampa med ett lite munstycke. Det är jättepo-

sitivt att den här gruppen nu har kompletterats med en representant för de 

studerande. Jag tror det är viktigt eftersom det också sker en återkoppling 

när studeranderepresentanten kanske diskuterar med sina vänner och be-

kanta och lever mitt i verkligheten som kund, precis som ministern sade.  

Jag tycker också att man i övrigt har helt rätta tankar i den här gruppen be-

träffande sättet att nå ut till de övriga studeranden som kommer att använda 

det nya studiestödssystemet. Jag är mycket nöjd med svaret. Tack. 

Minister Torbjörn Eliasson  

Tack, herr talman! Det gläder mig att ltl Danne Sundman är nöjd. Det är 

också bra att det finns blåslampor. I det här fallet, som jag beskrev, funkade 

blåslampan i efterskott. Vi kan visa med e-post datum att detta löste sig fak-

tiskt innan Danne Sundman ställde frågan. Men det var en bra fråga. 

Talmannen  

Landskapsregeringens svar antecknas till kännedom. Ärendet är slutbehandlat. 
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Föredras 

10 Ekologisk odling och hållbar utveckling 

Landskapsregeringens svar 
Ltl Camilla Gunells enkla fråga (EF 12/2010-2011) 

Samma förfarande gäller som vid föregående ärende.  

Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Den ekologiska produktionen på Åland motsvarar inte efterfrå-

gan utan kunde öka och utvecklas betydligt. Landskapsregeringen eftersträ-

var hundraprocentigt ekologiskt jordbruk i sin hållbarhetsvision men i kon-

kret handling verkar man i en annan riktning. Inte ens på landskapets egna 

marker prioriteras längre ekologisk odling, exempelvis på nyligen utarrende-

rade Grelsby kungsgård.  

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbö-

rande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga: Hur avser land-

skapsregeringen utveckla den ekologiska odlingen på Åland och långsiktigt 

uppnå sina mål för hållbar utveckling inom jordbrukssektorn? 

Minister Torbjörn Eliasson  

Tack, herr talman! Det här är en viktig fråga. Jag har förberett ett ganska ut-

tömmande svar.  

Ekologisk produktion karaktäriseras av optimal, lokal resursanvändning. 

Växtnäring tillvaratas effektivt i gårdens kretslopp varför miljö- och vattenbe-

lastningen är mindre i ekologisk produktion jämfört med konventionell.  

Landskapsregeringen har länge ansett att förutom de rent miljömässiga 

grunderna så bör ekologisk produktion också vara en gynnsam inriktning för 

det åländska lantbruket. Den ekologiska produktionens nischkaraktär är 

välanpassad till den småskaliga produktionens behov. Ålands insulära läge 

och klimat borde dessutom vara positiv ur växtskydds- och djurhälsosyn-

punkt. Landskapsregeringen har därför sagt att utvecklingen av en mark-

nadsanpassad ekologisk produktion är en av de övergripande målsättningar-

na för det åländska lantbruket. 

Ekologisk produktion har enligt de moderna formerna bedrivits på Åland i 

snart 35 år. Under de senaste 10 åren har det skett en kraftigt arealmässig ut-

veckling inom produktionsinriktningen. År 2010 fanns 2 955 hektar i certifie-

rad ekologisk odling eller ungefär 21 % av den totala arealen och ytterligare 

256 hektar i omställning till ekologisk produktion. Åland har med andra ord 

snart 25 % av den odlade arealen i ekologisk produktion, vilket är höga siffror 

i ett nordiskt eller europeiskt perspektiv. I Sverige är ca 10 % av odlingsarea-

len certifierad ekologisk produktion. Sveriges regering och riksdag har slagit 

fast att målsättningen är 20 % till 2013. I Finland är motsvarande siffra under 

10 %. Landskapsregeringen har genom åren aktivt satsat på en utveckling av 

den ekologiska produktionen genom höga arealstöd inom miljöstödspro-

grammet både till odling och till djurhållning. Landskapsregeringen har 

också med utgångspunkt i flera arbetsgruppsrapporter om den ekologiska 

produktionen vidtagit ett antal utvecklingsstimulerande åtgärder.  

Herr talman, exempel på detta är bland annat följande:  

– Kostnadsfri ekologisk produktionskontroll, om man jämför med omkring-

liggande regioner är den här typen av kontrollverksamhet avgiftsbelagd till 

full kostnadstäckning, men inte hos oss. 
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– Subventionerad KRAV och LUOMU kontroll. Landskapsregeringen utför 

den kontrollen för kontrollorganisationerna och kostnaden för den del av 

kontrollen som landskapsregeringen utför tas inte ut av odlaren. 

– Prioritering av ekologiska försök vid försöksstationen. Fram till och med 

2010 har ca en fjärdedel av försöken som utförts vid försöksstationen varit in-

riktade på ekologisk produktion. Från och med 2011 är ekologisk produktion 

en av tre inriktningar, eftersom vi tar bort en, bredvid grönsaker och fruktod-

ling vid försöksstationen. 

– Satsning på en specialiserad rådgivare för ekologisk produktion vid den av 

landskapsregeringen finansierade rådgivningsorganisationen Ålands hus-

hållningssällskap.  

– Investeringsstöd för ekologiska skördemaskiner inom trädgårdsprodukt-

ionen. Stöd ges inte för skördemaskiner inom konventionell trädgårdspro-

duktion. 

– Finansiering av mottagningsanläggning för ekologisk spannmålsprodukt-

ion. Det har varit en stor lyckosam satsning.  

Utvecklingen inom den ekologiska produktionen har varit positiv areal-

mässigt, men det ska erkännas att utvecklingen av produktiviteten inom den 

ekologiska produktionen inte varit så bra som det var tänkt. En stor andel av 

den omställda arealen har producerat ekologiskt vallgröda som används i 

konventionell djurproduktion. Detta har varit en miljömässigt positiv ut-

veckling men landskapsregeringen har haft som målsättningen att få både en 

miljömässig positiv utveckling och en affärsmässig utveckling för gårdarna. 

Eftersom landskapsregeringen anser att om satsningen på den ekologiska 

produktionen och de relativt stora medel som läggs på den skall anses vara 

hållbar så bör det ju också produceras fler och mera ekologiska produkter 

från arealerna som konsumeras som ekologiska, inte konventionella. 

Landskapsregeringen har insett detta faktum och vidtagit några åtgärder 

inom landsbygdsutvecklingsprogrammet för att förbättra situationen. Som 

grundvillkor för stödet har införts hårdare krav på produktivitet samt mer 

omfattande utbildning samt krav på utnyttjande av produktionsrådgivning. 

Fortfarande är det många odlare som har kvar sina avtal om ekologisk pro-

duktion från det föregående landsbygdsutvecklingsprogrammet, men från 

och med 2011 kommer all ekologisk produktion att ske i enlighet med det nya 

landsbygdsutvecklingsprogrammet och de nya kraven. 

Ett problem i sammanhanget är att den nationella marknaden för ekolo-

giska produkter inte utvecklats på samma sätt som marknaden exempelvis 

har gjort i Sverige och Danmark, tyvärr. Eftersom man inom de flesta pro-

duktionsinriktningarna nästan alltid producerar i första hand för marknaden 

i riket har marknadskrafterna som skapar efterfrågan för produkterna varit 

för svaga för att stimulera till satsningar inom t.ex. trädgårdssidan. Vi ser 

emellertid en tydlig förändring gällande efterfrågan av ekologiska produkter 

nu. I och med att Åland tack vare initiativet att skapa ett ekologiskt mottag-

nings- och handelsföretag samtidigt ställer hårdare krav på produktivitet i 

stödsammanhangen så ökar produktiviteten snabbt inom näringen. Inom 

trädgårdssidan har stora enskilda satsningar genomförts på ekologisk frukt-

odling och ytterligare satsningar är på gång. Den stora utmaningen är att 
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också öka volymerna inom grönsaksodlingen. Problemet är att där visar 

också den konventionella odlingen vikande produktivitet. 

Herr talman! När det gäller hållbar utveckling konstaterar landskapsrege-

ringen att kommissionen i de övergripande dokument, som lämnats angå-

ende riktlinjer för jordbrukspolitiken efter 2014, är hållbart producerade kva-

litetslivsmedel en av huvudmålsättningar för politiken i framtiden. Land-

skapsregeringen kommer med utgångspunkt i bl.a. dessa målsättningar och 

också med utgångspunkt i östersjöstrategin att utforma det nya landsbygds-

utvecklingsprogrammet. 

Arbetet med hållbar utveckling kommer också att beröra andra områden 

än ekologisk produktion. Ett exempel är att nya ramdirektivet för växt-

skyddsmedel skall implementeras och en utgångspunkt i framtagande av di-

rektivet har varit hållbar utveckling. 

Landskapsregeringen har vidare för avsikt att fortsätta de satsningar som 

nämnts inom den ekologiska produktionen. Under hösten 2011 kommer det 

nya programmet för landsbygdsutveckling att börja utarbetas. I detta arbete 

kommer vi återigen att fokusera på att hitta åtgärder som kan utveckla den 

produktiva marknadsinriktade ekologiska produktionen. 

Gällande landskapets egna marker har erfarenheten visat att initiativet gäl-

lande produktionsinriktning bör komma från odlarna själva för att det ska 

vara framgångsrikt. Tack, herr talman! 

Ltl Camilla Gunell 

Jag tackar för det väldigt utförliga och goda svaret. Jag är glad att ministern 

ändå tycker att ekologisk odling är en bra form och någonting som man bör 

eftersträva att utveckla på Åland. 

Anledningen till att jag ställde den här frågan är att man upplever inom 

ekoodlingen och även från producentförbundet att utvecklingen inom den 

ekologiska odlingen har stagnerat på senare tid och flera har signalerat att de 

överväger att sluta. Det här är en oroväckande utveckling med tanke på de 

goda målsättningar som ändå finns. Jag tror att vi har samma syn på vart vi 

ska sträva.  

Mina följdfrågor är två. Dels är det här med hållbar utveckling ett väldigt 

svårt begrepp. Det verkar vara nästan allt möjligt vad man önskar. Kan mi-

nistern närmare definiera vad man riktigt menar med hållbar utveckling just 

när det gäller jordbruksfrågor? 

Den andra frågan gäller varför man valde att inte längre premiera en eko-

logisk odling framom konventionell odling på landskapets egna marker, 

Grelsby Kungsgård? Kungsgårdarna har ju varit mönsterjordbruk. Landskap-

et borde kanske föregå med gott exempel där och ha valt ett ekologiskt anbud 

framom ett konventionellt. Där skulle jag gärna ha en närmare förklaring.  

Minister Torbjörn Eliasson  

Tack, herr talman! Jag tycker att ltl Gunell, jag och regeringen i väldigt hög 

utsträckning har samma syn på det här.  

Vi ser ju att man odlar så mycket ekologiskt som möjligt under förutsätt-

ning att det finns ekonomi i det. Vi kan inte räkna med att någon ska odla om 

man inte kan förtjäna sitt levebröd på det. Det handlar ju om hållbar utveckl-

ingen. Svaret på den frågan är att det ska vara bra för naturen, men det ska 

också fungera ekonomiskt, om det ska bli hållbart i längden. 
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När det gäller Grelsby Kungsgård så frågade ltl Gunell varför vi inte premi-

erade ekologisk odling där. När det lämnades ut för anbud så fanns det möj-

lighet att välja vilken inriktning man skulle ta, om man ville odla konvention-

ellt eller om man vill odla ekologiskt. I anbuden så premierade det inte men 

det premieras ju väldigt mycket via stöden. Odlar man ekologiskt så får man 

ut mycket, mycket mera per hektar plus alla de andra åtgärderna som jag re-

dogjorde för tidigare. Det görs väldigt mycket och vi ser också ljusningar. 

Vi ska hoppas att de åtgärder som finns leder till att den ekologiska pro-

duktionen, som trots allt är mer än dubbelt större här än i Sverige, ändå fort-

sätter att utvecklas här på Åland. Det är vår förhoppning.  

Ltl Camilla Gunell 

Om jag kan få ett ja eller nej, anser då ministern att ekologisk odling är mer 

hållbar än konventionell odling? 

Vad gäller Grelsby Kungsgård så råkar jag veta att en av jordbrukarna gav 

två anbud både ett ekologiskt och ett konventionellt. Landskapsregeringen 

valde då det konventionella framom det ekologiska. Varför gjorde man det? 

Den lilla ekonomiska vinning som man får på att ta det högre anbudet hand-

lar om 5000-6000 euro på ett år i landskapets ekonomi. Är det inte då vikti-

gare principiellt, om man tycker att ekologisk odling ska premieras och ut-

vecklas, att man skulle ha valt det ekologiska anbudet framom det konvent-

ionella? 

Minister Torbjörn Eliasson  

Tack, herr talman! Första frågan gällde vad som hållbart. Jag tror att ekolo-

gisk odling under optimala förutsättningar är mera hållbart än traditionell 

odling. Man använder ju inte konstgödsel eller bekämpningsmedel. Förut-

sättningen för att det ska fungera är att någon vill odla ekologiskt. Då måste 

det finnas en marknad och man måste kunna förtjäna pengar på det. Det här 

har ju utvecklats. Men vi har haft en liten stagnation framförallt på grönsaks-

sidan, men det hoppas vi att vi kan förändra. Därför är stöden utarbetade på 

ett sådant sätt att det ska premiera.  

När det gäller Grelsby Kungsgård så har jag inte siffrorna med mig nu. Jag 

tror att vi fick in runt 30 000 euro per år i arrenden. Det är ju väldigt höga 

siffror. Anbuden gicks igenom väldigt noggrant. Det fanns inget ekologiskt al-

ternativ som kunde konkurrera i den totala bedömningen som vi gjorde. 

Tack, herr talman!  

Talmannen  

Landskapsregeringens svar antecknas till kännedom. Ärendet är slutbehandlat. 

Föredras 

11 Stornäset 

Landskapsregeringens svar 
Ltl Carina Aaltonens enkla fråga (EF 13/2010-2011) 

Också här tillämpas samma förfarande. 

Ltl Carina Aaltonen 

Herr talman! I budgeten för 2010 säger landskapsregeringen att man har be-

redskap att arrendera ut mark för en högkvalitativ golfbana på Stornäset i 

Kastelholm. Opinionen mot att offra detta värdefulla natur- och kulturom-
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råde har varit stark. Eftersom frågan verkar ha gått i stå finns det skäl att 

undra om regeringen har lyssnat till denna opinion. 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbö-

rande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga: Har regeringen 

äntligen övergivit planerna på att exploatera Stornäset och finns det i så fall 

andra alternativ för att utveckla golfdestinationen Åland?  

Minister Torbjörn Eliasson  

Tack, herr talman! Ledamot Carina Aaltonen undrar om regeringen äntligen 

har övergivit planerna på att exploatera Stornäset och i så fall vilka andra al-

ternativ som finns för att utveckla golfdestinationen Åland? 

I frågan läser jag in ett intresse att utveckla golfdestinationen – det är bra, 

för vi måste åstadkomma något nytt och slagkraftigt för att Åland inte skall 

förvandlas från vinnare till förlorare! 

Jag kommer fortfarande ihåg hur lycklig jag blev när socialdemokraterna 

satte in sin insändare efter att jag hade presenterat Stornäset för dem. 

Först en kort historik. Golfprodukten, som förmodligen varit den bästa en-

skilda turismaktiviteten, började byggas upp i början på 1980-talet. Utveckl-

ingen var speciellt stark under 90-talet. I takt med att nya attraktioner kom 

till kom även nya gäster och de betalade bra för sig. Redan i slutet av 90-talet, 

när konkurrensen hårdnade utifrån, när andra turismområden insåg hur bra 

golfen som turistprodukt är, så insåg de flesta här på Åland att kvaliteten 

måste höjas och att en till 18-håls golfbana med nya utmaningar behövdes för 

att den positiva utvecklingen skulle kunna gå vidare. 

Eftersom det har visat sig att det svåraste när man ska etablera en ny golf-

bana är att finna ett attraktivt och lämpligt område riktades blickarna först 

mot den av landskapet ägda Grelsby kungsgård. Det hade varit ett utomor-

dentligt bra sätt att utnyttja byggnaderna och det vackra området, men pro-

jektet sprack tyvärr på grund av flaskhalsen mellan östra och västra sidan – 

lite privat mark hade behövts för att få en funktionell planering, men det 

kunde inte åstadkommas. 

Därefter kom Godby/Ämnäs in i bilden. Ett markbytesförfarande bereddes 

av dåvarande landskapsstyrelse – ett byte mellan privat mark i Godby/Ämnäs 

och landskapets marker på Grelsby kungsgård. Som vi alla minns så blev det 

stora protester och inte heller det projektet blev politiskt genomförbart – för-

slaget röstades ner i budgetbehandlingen i december 2007. 

Vintern 2009 lanserades Stornäset som ett möjligt område för den nya 

golfbanan. Förslaget resulterade i en skrivning i 2010 års budget med ett för-

slag från landskapsregeringen och en avsiktsförklaring från ett enigt lagting. 

Under momentet nationella investeringsbidrag står följande i budgeten: ”Av 

de tidigare budgeterade anslagen har 1 500 000 euro avsett investeringsbi-

drag om 30 % för ett högkvalitativt golfprojekt. Landskapsregeringen har 

beredskap att arrendera ut mark för en högkvalitativ golfbana på Stornäset 

i Kastelholm. 

Landskapsregeringen återkommer till lagtinget för beslut om markar-

rangemangen till de delar landskapets marker berörs och med förslag om 

nödvändiga anslag vid behov i samband med budget då en formell finansie-

ringsansökan föreligger och beslut om finansiering och markarrangemang 

erfordras.” Så stod det i landskapsregeringen budgetförslag.  
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Sedan kom lagtinget in och det diskuterades. Finansutskottet kom in i bil-

den och man gjorde sin behandling. Jag tänker också citera ur finansutskot-

tets betänkande: ”I ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion nr 50 föreslås att 

motiveringen till moment 47.03.44. ändras enligt följande: ”Medel ur ansla-

get kan även användas för utredningar i avsikt att etablera en högkvalitativ 

golfbana på Jomala gård. 

Utskottet föreslår att finansmotion nr 50 förkastas med hänvisning till 

att det redan planeras en högkvalitativ natur- och miljöanpassad golfbana 

på Stornäset i Kastelholm. Utskottet konstaterar att det av landskapet ägda 

området är 170 ha stort och att en golfbana, till vilken beräknas åtgå ca 70 

ha, kan anläggas på ett sådant sätt att Stornäsets miljö- och rekreations-

värde samt ortsbefolkningens önskemål tillgodoses. 

Utskottet har erfarit att en ansökan från Ålands golfklubb r.f. inlämnats 

till landskapsregeringen. 

Efter att Ålands golfklubbs r.f. föreslagit hur en dragning av en 18-håls 

golfbana kan göras i det aktuella området på ett optimalt sätt är klubbens 

avsikt att arrendera en del av Stornäset för ändamålet. Utskottet har också 

erfarit att Ålands golfklubb r.f. är beredd att bygga en högkvalitativ golf-

bana och att själv finansiera bygget enligt de principer som anges under 

momentet i budgetförslaget. 

Utskottet förutsätter att upphandlingen av arrendet skall följa gällande 

bestämmelser”. Så långt lagtinget som alltså tog ett positivt beslut.  

Herr talman! Det som sedan hänt under år 2010 och fram till nu är att 

landskapsregeringen avslagit golfklubbens ansökan om att arrendera mark på 

Stornäset. Det finns ju motstridiga intressen vad gäller användningen av om-

rådet och därför måste först utredas hur golfbanan ska dras på ett optimalt 

sätt. Därefter kan det aktuella området bjudas ut i ett öppet anbudsförfa-

rande. 

Landskapsregeringen bereder sedan hösten 2010 ett utlåtande till delgene-

ralplan av Kastelholmsområdet och i detta sammanställs landskapets, i form 

av markägare, planer för användningen av området. I denna beredning har 

avdelningarna gett sina förslag – näringsavdelningen har föreslagit att lag-

tingets budgetskrivning angående Stornäset skall tas med, dvs att lagtingets 

viljeyttring följs.  

Näringsavdelningen har sedan beredskap att med hjälp av expertis utreda 

dragningen av en golfbana på Stornäset så fort landskapsregeringen gett klar-

tecken i kommande utlåtande till Sunds kommun.  

Herr talman! Ledamot Carina Aaltonen undrade även om det finns några 

alternativ till Stornäset? Ja, det anser jag. Det finns ett alternativ; 

Godby/Ämnäs. De aktuella privata markområdena har inte exploaterats 

ännu. Finns viljan och intresset så kan området arrenderas ut eller säljas di-

rekt till ett företag som driver den planerade golfresorten. Landskapet behö-

ver inte blandas in i lösningen av markfrågan. Det finns fortfarande 1,5 mil-

joner öronmärkta euron i budgeten och en skrivning att stöda en golfsatsning 

med 30 % av godtagbara investeringskostnader. 

Som jag ser saken så är det helt enkelt upp till privata intressen och kom-

munen att driva också Godby/Ämnäs vidare. Villkoren är klara och tydliga! 

Tack, herr talman! 
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Ltl Carina Aaltonen 

Herr talman! Ministern kan sin golfhistoria. Han har ett engagemang i den 

här frågan. Vi vet att både ministern och golfklubben har lagt ner många 

timmars arbete för de här planerna som gång på gång har havererat. Min för-

hoppning är att Stornäset ska lämnas orört och att man tar fram nya planer, 

om golfen ska utvecklas, såsom Godby/Ämnes. 

Finns det privata intressenter som är beredda att gå vidare med det här? 

Kan Stornäsets vänner och alla de 900 personer som i december 2009 skrev 

på mot en golfbana på Stornäset känna sig lugna och veta att landskapsrege-

ringen inte kommer att gå vidare och bryta mot principbeslut och konvent-

ioner?  

Minister Torbjörn Eliasson  

På fråga A svarar jag; vi har i budgeten formulerat villkoren för hur det kan gå 

till att exempelvis i Godby/Ämnes förverkliga en golfbana. Det är upp till de 

privata entreprenörerna, om de fortsättningsvis vill satsa på det här, att 

komma till landskapsregeringen. Jag känner inte till om det intresset finns 

idag. Men finns det så är det ju bra. Jag har varit med och kämpat för alla tre 

alternativen. Jag anser att det är viktigt att vi får en till golfbana.  

Pengarna finns, 1,5 miljoner är redan öronmärkt och ett löfte om 30 pro-

cent. Det är upp till de privata entreprenörerna och naturligtvis till markä-

garna. Det är de som i första hand måste prata ihop sig och komma överens 

om hur man startar ett företag som driver det här. Då finns landskapsrege-

ringen som ekonomiskt bollplank.  

När det gäller om Stornäsets vänner kan känna sig lugna så svarar jag ja på 

den frågan, det kan de. Jag är övertygad om att vi kan bygga 18 fina golfhål 

där och klara ut även de andra intressena. Mitt svar på fråga B är ja.  

Ltl Carina Aaltonen 

Med andra ord så kan Stornäsets vänner inte känna sig speciellt lugnade av 

det här svaret.  

Stämmer det att det i dagsläget endast finns ett regeringsparti som stöder 

en golfbana på Stornäset? Eller är det kanske rentav bara näringsministern 

som vill offra Stornäset och deras värdefulla natur- och kulturvärden?  

Man kan ju konstatera att regeringen har lyssnat på en stark opinion när 

det gäller vårfågeljakten och att det då fanns 4000 namnunderskrifter. 

Stornäsets vänner hade i december 2009 bara 900 namn. Om man samlar in 

flera namn så kanske det kan vara ett sätt att få regeringen att lyssna på opin-

ionen. 

Min fråga var om det stämmer att det är centern som nu driver på frågan 

om en golfbana på Stornäset?   

Minister Torbjörn Eliasson  

Ja, det är väl viktigt att man svarar korrekt. För det första ska man alltid 

lyssna på opinioner, det är självklart. Visst lyssnar vi också till Stornäsets 

vänner. De har varit här när vi har diskuterat det. Själv har jag varit i Kastel-

holm och berättat om de här planerna för folk som representerade Stornäsets 

vänner. Visst lyssnar vi på dem. Kommer man så långt att man kan få fram en 

dragning av golfbanan så då har man något att visa. I dagens läge är det ingen 

som vet hur det här är tänkt, för vi har inte kommit längre.  
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Om det bara finns ett parti som står bakom det här, så svarar jag så här; 

näringsministern står definitivt bakom det, vilket också var en delfråga. Det 

här ska nu diskuteras i regeringen. Vi ska ta fram ett utlåtande till delgene-

ralplaneringen av Kastelholmsområdet. Vi får se hur regeringen ställer sig. 

Jag tänker inte spekulera mera i det. Jag vet att jag har mitt parti bakom mig 

i den här frågan. Vi får se. Tack.  

Talmannen  

Landskapsregeringens svar antecknas till kännedom. Ärendet är slutbehandlat. 

Föredras 

12 Skärgårdsnämndens sekreterare 

Landskapsregeringens svar 
Ltl Barbro Sundbacks enkla fråga (EF 14/2010-2011) 

Ärendet avförs och upptas vid ett senare plenum.  

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls 14.03.2011 kl. 13.00 då det hålls en allmänpolitisk debatt. Plenum 

är avslutat. (Plenum avslutades kl. 15.32). 
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 28 ledamöter är närvarande.  

Om ledighet från dagens plenum anhåller ltl Barbro Sundback på grund av deltagande i 

Nordens Instituts möte i Köpenhamn. Beviljas.  

Debatt  

Debatt enligt bestämmelserna i 49 § lagtingsordningen  

(Deb 1/2010-2011) 

Talmanskonferensen har enligt bestämmelserna i 49 § LO beslutat att en debatt utan 

anknytning till särskilt ärende skall hållas vid detta plenum. Debatten hålls som en all-

mänpolitisk debatt.  

Talmanskonferensen har också beslutat om tidsbegränsningar för debatten. Först hålls 

gruppanföranden och för dem gäller en absolut tidsgräns om sju minuter. För övriga 

anföranden gäller en tidsgräns om tre minuter. 

Till anförandena är det möjligt att ge en replik plus en svarsreplik om vardera en mi-

nut. Debatten kommer att slutföras idag. Smörgåsar kommer att serveras vid 17-tiden.  

Diskussion. 

Lantrådet Viveka Eriksson 

Herr talman! Bästa tv-tittare och lagtingsledamöter, nästa måndag, den 21 

mars hissar vi Ålands flagga vid Finlands ständiga representation i Bryssel. 

Innehållet i vår självstyrelse tar knappast stora steg framåt med denna sym-

bolhandling men i sig är flagghissningen en manifestation och ett erkännande 

av vår särskilda status. Flaggan som vajar vid representationen är ingen in-

nehållslös symbolyttring, Åland kommer härefter att synas dagligen i Bryssel, 

till påminnelse om vår autonomi och också som informationsbärare.  

Sedan 1921 har självstyrelsen förändrats och fördjupats vi har tagit steg vi-

dare när det gäller innehåll. Sedan 1995 har fokus varit inriktat på EU-

medlemskapet och flera ändringar har gjort i självstyrelselagen. Med det har 

vi också flyttat fram positionerna när det gäller möjligheterna till påverkan. 

Nu arbetar vi vidare med att se över självstyrelsesystemet som helhet. Och 

i arbetet finns förstås den parlamentariska kommitténs betänkande som ut-

gångspunkt. Nästa period blir mycket intressant och krävande både för 

kommande lagting, landskapsregering och den nya riksdagsledamoten.  

I riket har Ahtisaari - kommittén sjösatt sitt betänkande med förslag om 

åtgärder för att trygga det svenska språkets ställning i landet. Förslag om en 

språkminister och en språk strategi liksom om en språkombudsman är goda 

och välkomnade. Därför att om svenska språket som ett av två nationsspråk 

urholkas än mer får Finland problem att sköta de åtagande man tog på sig i 

och med Ålands - överenskommelsen. Självstyrelsen ska skötas på svenska.  
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Svenskans ställning på Åland är stark och inte hotad, vi behöver inte till-

sätta särskilda språkministrar eftersom alla ministrar, alla lagtingsledamöter 

och alla vi 28 000 ålänningar står upp och samfällt försvarar svenska språket 

som vårt nationsspråk. Vår självstyrelse är befäst genom internationella avtal 

och i självstyrelselagen har vi ett starkt försvar för vår enspråkiga status. 

Idag går våra tankar särskilt till Japan och Japans folk som upplever en ka-

tastrof av omåttliga proportioner. Det här visar hur små vi är i förhållande till 

naturkrafterna. Också i ett land som Japan som har stor beredskap och som 

har satsat resurser för att förebygga den här typen av katastrofer drabbas en-

skilda människor hårt när naturkrafterna slår till. 

Mot bakgrund av den här katastrofen och andra liknande i olika delar av 

världen, men också mot bakgrund av de händelser vi noga följer i norra Af-

rika och arabvärlden och då alldeles särskilt utvecklingen i Libyen påstår jag 

att vi är lyckligt lottade på Åland. 

Vi har haft möjlighet att utveckla samhället inom självstyrelsens ramar på 

demokratisk grund och med ett parlamentariskt system utan att stora natur-

katastrofer ställer allt på ända och slår sönder vår tillvaro.  

Vi ålänningar har mycket att glädjas över.  

Även om våra problem ter sig relativt små i förhållande till de omvälvande 

händelser som andra folk upplever finns det ändå mycket att ta itu med för 

att trygga en fortsatt hållbar utveckling. Ekonomiska överväganden måste gå 

hand i hand med tryggandet av den sociala välfärden, samtidigt som hänsyn 

tas till miljön. 

Liberalerna vill fortsätta utveckla Åland som ett modernt, välkomnande 

och öppet samhälle och vi vill se ett nytänkande inom ett antal viktiga sam-

hällsområden. Människorna själva ska ges förutsättningar att forma sitt liv 

men med stöd från det offentliga där det behövs. Eftersom det inte finns 

oändliga resurser krävs ett fortsatt fast grepp om den ekonomiska utveckling-

en. Den sociala välfärden, människors trygghet är beroende av en stabil eko-

nomi. Vi tror också på en utveckling där ekonomi och miljö går hand i hand.  

På Åland har vi förutsättningar att hålla oss framme inom Cleantech bran-

schen, se bara på hur vår vindkraft utvecklats. Och många intressanta projekt 

ser dagens ljus när den åländska uppfinnarförmågan tas fram. Se också på 

den positiva utvecklingen inom sjöfartssektorn där nya miljöanpassade fartyg 

beställs. 

Vi välkomnar också nyetablering av företag och att människor väljer Åland 

som boningsort. Näringsrätten är tänkt att vara ett språkskydd. Regeln om 

två tredjedels majoritet i bolagsstyrelser är ett slag i luften och lätt att 

kringgå. Vari ligger då språkskyddet? Vi liberaler vill ändra systemet så att 

näringsrätten fungerar som ett språkskydd, inte ett konkurrenshinder. 

Alla talar idag om en samhällsreform, men vi lägger olika innehåll i be-

greppet. För liberalernas del handlar det om att alla människor på Åland ska 

ha möjlighet att ta del av en kvalitetssäkrad samhällsservice. Du som bor på 

Sottunga ska känna trygghet lika väl som du som bor i Mariehamn.  

Liberalerna vill också trygga en nära människorna service. Vi har byggt 

upp fantastiska system i kommunerna kring äldreomsorg, grundskola och 

barnomsorg. Vi försvarar den servicen och kommer att arbeta för att vi vid en 

strukturändring i lag tryggar rättigheterna för innevånarna i glesbygden. 
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Men vi är också beredda att tillsammans med andra partier gå vidare och 

förändra servicestrukturen och då kommer vårt förslag att vara att olika for-

mer av service ska slås samman på en övergripande regional nivå.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag vill på detta sätt ge en eloge till alla dem som har medver-

kat till att vi äntligen får se den åländska flaggan vaja utanför represen-

tationen i Bryssel. Från obundens samlings sida har vi på många olika 

sätt, genom motioner, insändare och andra initiativ varit pådrivande i 

den här frågan. Den största elogen vill jag ge till vår man i Bryssel, Calle 

Haglund och också till vår nuvarande riksdagsledamot som har jobbat 

hårt med den här frågan. Jag gratulerar verkligen till framgången.  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det ligger förstås i obundnas intressen att dra den här frågan 

hemåt. Det är väldigt många som har jobbat med frågan. Det skulle ald-

rig ha lossnat om vi inte skulle ha kommit till en överenskommelse med 

utrikesministern. Jag påstår att landskapsregeringen har jobbat ihärdigt 

med frågan. Vi har nått resultat. Det är uttryckligen för att vi har vänt 

utrikesministeriet. Jag har varit med på möten i tidigare skeden när det 

var helt omöjligt. Men nu är det möjligt och vi hissar flaggan tillsam-

mans med utrikesministern på måndag.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Jan Salmén, replik  

Herr talman! Fru lantrådet talade om Ahtisaarirapporten som publice-

rades här i veckan. Om den genomförs och tillämpas så kommer Finland 

att få ett stort problem att klara av svenska språket i administration och 

överhuvudtaget i servicen till befolkningen. Jag vill inte märka ord, men 

tyvärr så har man redan ett stort problem i många sektorer. Vi var i hel-

gen på Folktinget och hörde hur bekymrade de var angående vård och 

omsorg. Inom sjukvården klarar man inte längre av att betjäna medbor-

garna på deras modersmål.  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Finland har ett stort problem, den svenskspråkiga minoriteten i 

Finland har ett stort problem och Finland för att man tappar sin två-

språkighet alltmer. Betänkandet från Ahtisaaris kommitté kommer inte 

ensamt att rädda situationen. Men det är viktigt att det finns en språk-

strategi, att det finns de som verkligen slår vakt om tvåspråkigheten och 

det svenska språkets ställning. Jag vill igen understryka att från åländsk 

sida har vi ett starkt språkskydd. Det ska vi alla 28 000 ålänningar fort-

sätta att försvara. Det är Finlands sak att sköta Ålands självstyrelse på 

svenska och därav ställer vi också krav på Finland.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  
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Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Jag tycker att det är mycket viktigt att lantrådet lyfter fram 

hållbar utveckling. Det är också något som regeringen har velat göra 

ända från början. Jag frågar mig idag, efter de här årens regerande, är 

hållbar utveckling också en princip som tillämpas i praktiken när man 

fattar beslut? Jag tänker framförallt på golf, på det värdefulla området i 

Stornäset och på hur man väljer när man arrenderar ut landskapets 

marker. Man har valt ett högre arrende framom principen om hållbar 

utveckling. Är hållbar utveckling också, enligt lantrådet, viktigt i prakti-

ken? 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Landskapsregeringen har jobbat på det sättet att hållbarhetsaspekten 

ska vägas in i allt beslutsfattande. Det finns mallar att titta på. Hållbar 

utveckling handlar om en ekonomisk utveckling som ska gå hand i hand 

med den ekologiska utvecklingen där man också tar ansvar för den soci-

ala tryggheten. Det finns tre ben. Landskapsregeringen och de som fat-

tar beslut i vår förvaltning måste bevaka att de här tre benen finns in-

vägda i beslutsfattandet. Det gäller alla beslut som tas. I diskussionen 

kantrar det många gånger över, vi tittar väldigt smalt på det ena eller det 

andra begreppet. Kom ihåg, hållbar utveckling handlar om ekonomi, 

ekologi och den sociala tryggheten.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag noterade att lantrådet sade att nästa period kommer 

att bli intressant när det gäller självstyrelseutvecklingen. Det ska vi hop-

pas. Frågan är varför den period som vi nu håller på att summera ihop 

varit så pass ointressant när det gäller självstyrelseutvecklingen?  

Lantrådet sade också att vi vill se ett nytänkande. Man vill att flera 

väljer Åland som boningsort. När man tänker på hur Weissfallet har 

hanterats av landskapsregeringen så är det svårt att se detta nytän-

kande. Det är också svårt att se att man ska få flera ålänningar att välja 

Åland som boningsort.  

Hon nämnde också att man vill göra näringsrätten mera modern. Det 

är faktiskt så, värderade lantråd, att ni har haft makten att göra något åt 

de här frågorna i snart fyra år. Det har hänt väldigt lite av det nytän-

kande som det sägs att man vill ha.  

När man säger att man vill ha en fortsatt stabil ekonomi så är verklig-

heten den att nästa år är en tredjedel ackumulerat underskott, enligt re-

geringens egna prognoser. Man skjuter ju problemen framför sig. Det 

finns ingen stabil ekonomi längre.  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Självstyrelsepolitiken har tagit kliv framåt under den här perioden. EU-

frågorna har varit väldigt mycket på tapeten. Vi har ändrat självstyrelse-

lagen vid två tillfällen när det gäller inom EU:s område. Vi har fått ett 

principdokument där vi utökar vår möjlighet till påverkan. Vi har haft en 

parlamentarisk kommitté där landskapsregeringen har gett uppdrag att 
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ta fram underlag för en kommande självstyrelsereform. Det betänkandet 

finns nu och det jobbar vi vidare med. 

När det gäller näringsrätten och jordförvärvsfrågorna så finns det ett 

regelverk som landskapsregeringen måste följa. Där har vi också haft en 

parlamentarisk kommitté med uppdrag att ta fram förslag på moderni-

sering av regelverket. Det har varit lite svårtolkat men vi är på väg med 

de här frågorna. När det gäller näringsrätten vill jag påstå att liberalerna 

har varit ganska ensamma i den frågan.  

Talmannen  

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Harry Jansson 

Herr talman! Ärande kollegor, den 27 juni har 90 år förflutit sedan Nationer-

nas Förbund beslöt att lösa Ålandsfrågan genom att tilldela ålänningarna ett 

folkrättsligt garanterat nationalitetsskydd, självbestämmanderätt och samti-

digt trygga och förstärka Ålandsöarnas icke-militära status. Med intresse ser 

vi fram emot hur lagtinget avser fira denna för ålänningarna så historiska 

tidpunkt. Vid tidpunkten för firandet kommer vi också att ha vetskap om den 

nya finska regeringen hörsammat de åländska propåerna om att regerings-

programmet skall innehålla en tydlig skrivning om nästa modell för åländskt 

självbestämmande. Men även inom ramen för dagens autonomi finns det frå-

gor som pockar på uppmärksamhet.  Jordförvärvsrätten som en del av nat-

ionalitetsskyddet tillhör denna kategori. Centern har för sin del signalerat be-

redskap att diskutera en förändring i reglerna gällande jordförvärvstillstånd 

på så sätt att även strandområde får ingå i den tomtmark som fysiska perso-

ner förvärvar såsom platsen för sitt fasta permanenta boende. Centerns ut-

gångspunkt är att det i så fall skall handla om ett planerat område och vi ute-

sluter inte att dylika planer skulle förutsätta landskapsregeringens godkän-

nande. Centerns utgångspunkt är att nämnda förändringar i jordförvärvsrätt-

en skall bygga på bestämmelser på lagnivå. Fortsatt reglering på förordnings-

nivå är inte möjligt, varken juridiskt eller politiskt. Juridiskt i och med att 

grunderna för individers rättigheter och skyldigheter ska regleras i lag. Poli-

tiskt därför att det är enligt centerns synsätt fel att dylika förändringar i en av 

självstyrelsens hörnpelare ska kunna ske utan att lagtinget är involverat i sin 

helhet. Lagnivån tryggar lagtingets samfällda medverkan och ger eventuella 

avvikande röster möjlighet att markera sin inställning. 

Vilka är då centerns bevekelsegrunder för en förändring av synen på 

ägande av strandområden i anslutning till fast boende, dvs skapa ett undan-

tag i systemet? Den främsta faktorn är att i dagens samhälle är det männi-

skorna som är den främsta resursen, främsta kapitalet vi har. Mark och vat-

ten kommer alltid att vara centrala produktionsfaktorer, som bör hållas i den 

bofasta befolkningens händer i största möjliga mån, men vi kan inte bortse 

från att de som flyttar till Åland gärna vill ha ett strandnära boende. Man kan 

också se det som ett sätt att höja de åländska företagens konkurrenskraft. Ett 

stärkt kunskapssamhälle förutsätter att Åland kan attrahera arbetskraft, kva-

lificerad sådan.  

En annan faktor, som vi inte heller kan bortse från, är att efter fem års bo-

sättning kan samma personer rent teoretiskt sett köpa upp all den mark och 

alla stränder som finns tillgängliga på marknaden.  
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Det finns önskemål att genomföra ändringen snabbt genom att ändra den 

gällande förordning. Här tycker vi för centerns del att det finns det skäl för 

oss alla att påminna oss om tidigare talmannen mm Alarik Häggbloms erin-

ran: ”Det vi förlorar i tid, vinner vi kvalitet”. Till detta kunde tilläggas ”vi 

vinner även i rättssäkerhet”.  

När jag satte mig ner i helgen för att fundera på vilket budskap centern 

skulle ge till ålänningarna denna dag, påverkades min sinnesstämning, likväl 

som lantrådets, av de fortlöpande, tragiska rapporterna om nya dödsoffer i 

vår omvärld, allt från den arabiska frihetskampen och det som nu har drabbat 

Japan. Vi påminns ständigt om hur bra vårt Åland är för sina invånare. Vilsna 

individer som krossar fönsterrutor, stridigheter inom olika organisationer, 

lite små politiska tvistefrågor och mycket annat kan ändå inte förta bilden av 

ett Åland som ett samhälle präglat av trygghet och omtanke. Detta bekräftas 

av den stadiga ökningen i antalet ålänningar som vi hela tiden kan notera. 

Med glädje kan vi notera att även våra ungdomar ute i världen gärna söker sig 

hem när det är dags att bilda familj och på allvar slå rot i tillvaron. 

Även om vi ålänningar har all anledning att känna tacksamhet över det 

samhälle generationer av ålänningar skapat så tillhör det människans natur 

att alltid sträva framåt.  

Vi står inför utmaningar, som är ganska exceptionella, under den kom-

mande mandatperioden.  

För centerns del ser vi som vårt politiska uppdrag att se till att vi har en le-

vande landsbygd och skärgård. Det är ett uppdrag som kräver än mer energi 

och omtanke.  

Utgående från de här utmaningarna som vi står inför har jag för centerns 

del i andra sammanhang argumenterat för en bred samlingsregering efter 

lagtingsvalet i oktober. Det kommer att krävas breda politiska uppgörelser.  

Arbetet med ramlagsmodellen och på den internationella kvinnodagen 

lanserade initiativet om en modernisering av lagstiftningen i Finland rörande 

sexuella kränkningar visar att det går att uppnå enighet över partigränserna, 

oavsett ideologi. Tack herr talman Nordlund för upphovet till sistnämnda, hi-

storiska initiativ. Ett initiativ som centern hoppas att lagtinget är berett att 

sända vidare till Helsingfors direkt efter riksdagsvalet den 17 april. 

För centerns del påverkar givetvis utgången av det finska riksdagsvalet och 

den kommande regeringsbildningen i Helsingfors synen på behovet av 

åländsk handlingskraft. Kommer ultranationalistiska krafter att ta säte i den 

nya regeringen i Helsingfors - en form av återgång till 1930-talets mörka ti-

devarv - eller kommer det att finnas förståelse för det färska handlingspro-

grammet för ett Finland med två levande nationalspråk?  

Framgången för den av president Ahtisaari ledda styrgruppens förslag är - 

såsom det även konstateras i handlingsprogrammets inledning - intimt för-

knippat med självstyrda Ålands möjligheter att inom ramen för den fin-

ländska statsbildningen erhålla den språkliga service som Finland förband sig 

till för drygt 90 år sedan. Tack, herr talman.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Tack, herr talman! Jag är förvånad över att centern tar upp jordförvärvs- 

och näringsrättsförändringarna här i sitt huvudtal, eftersom det är 

någonting som man har misslyckats med under den här regeringspe-

rioden. Vi var, för över två år sedan, överens i lagtinget i en utredning 
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om vilka förbättringar och förenklingar som vi ska göra. Ingenting har 

hänt. Det är också centerns ansvar. I det här sena skede är det bättre om 

man gör en förordningsförändring eller en regelverksförändring än att 

det inte kommer någon lag överhuvudtaget. Det har varit 2 ½ förlorade 

år. Ni måste ta ansvaret och kritiken till er för det, tycker jag.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Ltl Roger Jansson vill ha förändringar på förord-

ningsnivå. Det är märkligt med tanke på att lagtinget så sent som förra 

veckan diskuterade att rättigheter och skyldigheter för individer bör fin-

nas i lag när det gäller olika ekonomiska förmåner. Nu talar vi om ett 

genomgripande förändringsarbete som ska göras i nationalitetsskyddet 

för de här öarna. Centern är för sin del inte beredd att frångå de gene-

rella grundläggande frågorna om att det är lag som ska styra det vi gör.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Det är en viktig fråga som tas upp och diskuteras nu, det 

strandnära boendet. Jag tycker att det är helt okej att ändra på den prin-

cipen. Det kommer också att krävas en helt annan typ av samhällsplane-

ring. Det här med samhällsplanering och centerpartiet har genom åren 

kanske inte varit så förenliga storheter.  

Nu undrar jag om centern i dagsläget har en annan syn på en mer 

övergripande samhällsplanering för att komma på rätt i den här frågan? 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Ltl Gunell vet ju, likväl som vi andra, att den av cen-

terledamoten Gun Carlson ledda parlamentariska kommittén kom ju 

med tydliga rekommendationer om hur man hanterar frågan om hur vi 

ska nyttja markresurserna framöver och hänvisade då till den nya plan- 

och bygglagen som innehåller ett särskilt kapitel om hur landskapsrege-

ringen kan vägleda kommunerna. I dagsläget är styr det kommunala 

planeringsmonopolet. För centerns del finns det inget dramatiskt i det 

här. Kommunerna planerar. Med tanke på hur viktigt det är för vårt 

örike önskar vi en debatt om huruvida landskapsregeringen ska ha rät-

ten att fastställa, i princip godkänna, de här förändringarna. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Danne Sundman, replik  

Herr talman! Man måste säga att det är lite pulshöjande när man hör 

centerns representant prata om jordförvärvsfrågorna, som redan för två 

år sedan fastställdes i den parlamentariska kommittén. Där var vi alla 

överens om vad som skulle göras. På två år har det inte hänt någonting. 

Huvudfelet är ju inte centerns, men man sitter med i en regering och 

borde ha krävt att det här skulle ha gjorts tidigare. Nu ska man stressa 

och göra på fel sätt för att få det här gjort. Då blir det extra tokigt. Det 

var en centerledd parlamentarisk kommitté som gjorde det här arbetet. 
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Det borde ju borga för att det här skulle vara genomfört i så fall. Men vi 

har inte sett någon lagstiftning här i lagtinget.  

Detta med samlingsregering är ju intressant. Det föreslog ju obunden 

samling som en lösning på den låsning som har varit under den här val-

perioden i det parlamentariska systemet. Men då passade det inte, nu 

passar det att föra fram det till efter valet, när Ålands folk har fått sin 

chans att säga sitt. Varför ska man då sikta på en samlingsregering? Vi 

ska väl sikta på en handlingskraftig regering av de partier som vill ta an-

svar för Åland.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Vi vet ju av erfarenhet i denna sal att oavsett vad re-

geringspartierna gör så kommer ltl Sundman aldrig att vara nöjd. Här är 

han inte nöjd när centern som regeringsparti säger att vi inte ska stressa 

fram någon förordningsförändring för att ändra jordförvärvsrätten. Då 

borde ltl Sundman vara nöjd med att vi säger att det här måste skötas på 

det sätt som vi anser att är rätt och riktigt.  

Vad gäller ansvaret för det här så styr inte centern över lagbered-

ningsresurserna. Vi har inte heller ansvaret för kansliavdelningen som 

håller i jordförvärvsfrågorna. Vi kan ha önskemål. Våra ministrar har väl 

gjort allt för att den här frågan ska avancera. Med ltl Sundman har vi ti-

digare diskuterat varför ingenting har hänt. När vi nu vill göra det så vill 

vi att det ska göras på ett rätt och riktigt sätt.  

En samlingsregering borde tilltala ltl Sundman med tanke på de frå-

gor och utmaningar som vi står inför.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Visst är det intressant när man ifrån centerhåll säger att 

man inte vill stressa fram ändringar när det gäller strandnära boende. 

Precis som ltl Roger Jansson sade så är det över två år sedan som kom-

mittén blev klar med sitt arbete. Ändå har det inte hänt någonting när 

det gäller de här frågorna.  

Jag skrev personligen en debattartikel där jag pekade på att det är 

bara att ändra reglerna, att det också gäller strandnära boende och 

strandtomter. Då funderade jag på hur lång tid det skulle ta innan rege-

ringspartierna och centern skulle följa efter. Det tog exakt en månad, det 

är en månad sedan jag skrev det.  

Nu är situation sådan att liberalerna vill ändra snabbt, vilket de ska 

ha en eloge för, och centern vill ha en lag. Vi har samma situation som vi 

har haft genomgående under den här mandatperioden. Det finns olika 

åsikter mellan regeringspartierna. Facit blir att ingenting kommer att 

hända, vilket också framtiden kommer att visa när det gäller det här, ty-

värr, tyvärr. Jag är den första att beklaga.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Ltl Eriksson säger att bara är att ändra reglerna. Men bästa ledamoten, 

centern anser att det inte bara är att ändra reglerna. Borde inte ledamo-

ten hålla med om att det är principiellt felaktigt att en majoritet i land-
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skapsregeringen på en dag skulle kunna förändra alla förutsättningarna 

för beviljandet av jordförvärvstillstånd i vårt örike? Det är ju det man 

har genom att man har rätten att fastställa förordningar. Borde inte den 

typen av tunga självstyrelsepolitiska frågor handläggas på det enda sätt 

som är rätt och riktigt, dvs via detta parlament? Det kommer att vara 

centerns uppfattning. Vi håller fast vi den, även om vi naturligtvis som 

regeringsparti får bära skammen för att arbetet från den parlamenta-

riska kommitténs arbete inte har avancerat.  

Vi har flera ledamöter i centergruppen, bl.a. Runar Karlsson, som har 

sagt har landskapsregeringen kan köpa in lagstiftningsresurser i fall inte 

det egna huset hinner med.  

Talmannen  

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Danne Sundman  

Herr talman! Värderade Ålands folk, idag är det 216 dagar kvar till valet. Där-

för borde man ta tillfället i akt att tala om guld och gröna skogar, och allt där 

emellan, som politiker helst pratar om inför ett val. Jag tänker dock ta upp en 

sak som vi vet att bekymrar ålänningarna, en sak som diskuteras vid kaffe- 

och lunchborden och på kalasen. 

Det är 216 dagar kvar av en valperiod mycket turbulens i åländsk politik. 

Det har skumpat rejält ett antal gånger, dels på grund av de nya ekonomiska 

förutsättningarna men också på grund av alla politiska affärer. Till viss del 

har turbulensen berott på att majoriteten drivit en tokig politik, mycket har 

också berott på oenigheten mellan regeringspartierna, som vi just såg ett ex-

empel på. En tredje form av strul är när man inte haft rutiner, regler och 

t.o.m. lagar på plats och begått fel p.g.a. det. Hit hör också oförmågan att 

rätta till detta, jordförvärvslagstiftningen är ett mycket dåligt exempel.  

Talman! Allt detta strul gör att förtroendet bland medborgarna för politi-

ken i grund och botten är rubbat. Denna skepsis som man allt oftare får höra 

är ett slags djupare misstroende och en förtroendekris som man måste ta på 

största allvar. Det är viktigt för hela det åländska samhället att medborgarna, 

trots meningsskiljaktigheter i sakfrågor och ideologi, ändå i grund och botten 

tror på det politiska systemet och har förtroende för att det som politikerna är 

satta att förvalta sköts på ett korrekt och rättsäkerhet sätt. Det är framförallt 

viktigt om vi ska ha ålänningarna med på tåget mot mera självstyrelse, t.o.m. 

mot mycket mera självstyrelse.  

Talman! Vi vill att ålänningarna ska tro på att vi tillsammans kan växa som 

samhälle och ta ett större ansvar. Men, vi inser att klyftan blir allt större mel-

lan det politiska etablissemanget och folket, en klyfta av generellt misstro-

ende. Det är något vi tar på största allvar och vill försöka återställa. Det går 

dock inte bara i en handvändning. Det något vi måste göra tillsammans och vi 

måste förtjäna folkets förtroende.  

Vi tror att dessa frågor och åtgärder är det kanske allra viktigaste att ta tag 

i nästa valperiod. Detta är det viktigaste vallöftet och det är ett vallöfte som 

alla borde kunna skriva under. 

Vi har idag lämnat in en motion som vi kallar "strategi för kvalitetssäk-

ring".  Jag ska nämna några av förslagen i den här motionen. Det finns ju till-
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fälle för lagtinget att diskutera den i detalj när den kommer upp till behand-

ling.  

Mycket av problemen bottnar i ledarskapet eller snarare bristen på ledar-

skap. Vi föreslår en ledarskapsutbildning generellt sett av politiker också på 

styrelsenivå med modell från näringslivet där man aktivt satsar på detta idag. 

Det är av största vikt att förnya ekonomistyrningsverktygen. Budgeteringens 

sätt att följa upp mål- och resultatredovisningen måste göras mer transpa-

rent. Den nya revisionsmyndigheten måste få resurser för effektivitetsrevis-

ion, vilket vi idag i praktiken har saknat en längre tid, tyvärr. Detta dels för 

att få inflytande när det gäller hur skattemedlen används här i lagtinget och i 

förlängningen hos folket som vi representerar. 

Talman! Det är viktigt att demokratins organ fungerar och är samspelta. 

Det pågår en reform av lagtingsordningen. Det är väldigt viktigt att driva ige-

nom de förändringarna för att få ett lagting som passar in i dagens förutsätt-

ningar. Det är också viktigt att man inom regeringen aktivt utvärderar sitt 

sätt att arbeta och att man kritiskt granskar hur man använder sin tid och re-

surs för att få mer tid för politiskt övergripande utvecklingsarbete och mindre 

daglig förvaltning.  

Vi föreslår att en självstyrelseombudsman inrättas. Vi föreslår en revision 

av rättschefsfunktionen inom förvaltningen. Rättschefen ska inte vara en 

tjänst som är politiskt tillsatt. Det ska vara en oberoende tjänst. Den här 

tjänsten, självstyrelseombudsmannen, kan också övervaka näringsrätts- och 

jordförvärvstillstånd.  

Den offentliga maktutövningen måste vara fri från korruption och bygga 

på lika behandling. Vi föreslår en maktutredning för att avdramatisera och 

genomlysa maktstrukturerna på Åland. Vi föreslår en handlingsplan för att 

motverka korruption och ett s.k. whistleblowersystem där man kan rappor-

tera felaktigheter och oegentligheter anonymt, åtminstone med garanti att 

det inte resulterar i repressalier.   

Vi föreslår en "byråkratijagargrupp" som ska granska byråkratiska proces-

ser och föreslå motiverade förändringar. Vi anser att byråkrati uttryckligen 

ska ha avsedd nytta, om inte, så ska den avskaffas eller förenklas. Förutom på 

byråkratin som sådan kan man också titta på vilka verktyg som används i by-

råkratin. 

Vi tycker att det är av största vikt att påskynda förnyandet av landskapets 

IT-system, ett arbete som går väldigt långsamt, tyvärr. Det är viktigt med de 

nya verktygen för att ge möjligheter till effektivisering. Med s.k. e-förvaltning 

finns alla samhällsservice tillgänglig dygnet runt. På sikt innebär detta också 

lägre kostnader eftersom större effektivitet uppnås. 

Det måste bli bättre prioritet över lagstiftningsresurserna. Lagberedningen 

är överbelastad och viktiga lagar får vänta, vilket innebär att viktig samhälls-

utveckling uteblir. Här beror det ofta på att vägkosten, ritningarna, icke är 

kompletta eller felaktiga från politikernas sida. Det är allvarligt att mycket av 

lagberedningens arbete används till sådant som sedan slängs i papperskor-

gen. Förts måste politikerna veta vad de vill. Sedan använder man hantver-

karna på lagberedningen.  

Vi föreslår till sist att ett kvalitetsledningssystem upprättas för landskaps-

förvaltningen, något som stora företag har, just för att driva de här proces-

serna för att identifiera förändrings- och förbättringsbehov. Det finns stan-
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dardiserade sådana, bara att införa. Det är inte så svårt i.o.m att landskaps-

förvaltningen är ungefär så organiserad. 

Talman! Att genomföra dessa åtgärder måste bli det kommande lagtingets 

och landskapsregeringens viktigaste uppgifter. Detta för att återskapa förtro-

ende hos befolkningen för det åländska politiska systemets förmåga att klara 

av att förvalta befintlig behörighet och på sikt ta över mer behörighet. 

Talman! Guld och gröna skogar åt folket i all ära, men först storstädning 

och återställandet av folkets förtroende för demokratins maskineri - politiken 

och folkets representanter, politikerna. Tack.  

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack, herr talman! Folkets förtroende nämner ltl Sundman. Det är abso-

lut viktigt att man har folkets förtroende.  

Ltl Sundman nämner också de s.k. affärerna. En sak tycker jag att 

man bör komma ihåg, när det gäller de s.k. affärerna som har rullat i 

media och som de facto landskapsregeringen har jobbat mycket med, de 

har åstadkommits av tidigare regeringar. Den här landskapsregeringen 

har fått ägna stor tid åt det.  

Ltl Danne Sundman, replik  

Herr talman! Visst härrör sig vissa saker från tidigare regeringar. Sär-

skilt beträffande det liberala partiet har man inte varit med om alla affä-

rer. Men nog har den här regeringen också varit duktiga på att under 

den här perioden skapa nya affärer, som har spelats revy i åländska 

massmedier och här i lagtinget. Jämför man mellan olika regeringar så 

tror jag nog att den här senaste valperioden är kanske den allra extrem-

aste, tyvärr. Eftersom man dels har fått reda upp gamla oförrätter och 

dels har man skapat nya oförrätter. Det är klart att det också finns ett 

annat regeringsparti som alltid har varit med i alla affärer och i alla re-

geringar.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det är beklagligt om invånarna har ett gryende grundmu-

rat misstroende mot det politiska etablissemanget som helhet, som ltl 

Danne Sundman säger. Det är något som vi alla måste jobba med, alla 

partier måste jobba för att motverka detta.  

Vad gäller den ekonomiska hanteringen så under den här landskaps-

regeringens mandatperiod har vi lagt prognoser för hur vi tror att eko-

nomin utvecklas. Vi har lagt in i systemet att vi ska klara av det utan att 

uppta externa lån. Vår modell för det har vi förverkligat såsom det ser 

ut. Det är väldigt exakt, fast det var svårt då när finanskrisen började att 

bedöma hur vi skulle hamna. 

Vad gäller IT-strategi och e-förvaltning så håller jag helt och hållet 

med ltl Sundman att vi måste bli bättre på det. Därför kommer vi sanno-

likt i morgon att tillsätta en e-förvaltningsgrupp och anta en ny IT-

strategi, som har planerats under en längre tid.  
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Ltl Danne Sundman, replik  

Herr talman! När det gäller den ekonomiska politiken så nämnde jag 

inte den i mitt anförande. Jag nämnde bara att vi måste få de rätta verk-

tygen. När det gäller den ekonomiska politiken så har det under den här 

tiden skjutits framför en rad strukturella förändringar som vi alla här 

mer eller mindre varit överens om att skulle göras, men som inte har 

blivit gjorda. Vi har ett strukturellt underskott på 15-20 miljoner, lite be-

roende på hur man räknar, i landskapets budget, som det nya lagtinget 

och den nya regeringen får ta sig an. Det som finns i utjämningsfonden 

räcker ett år till, sedan är det tomt, sedan har vi fickorna på utsidan. Det 

är ingen rolig situation som det nyvalda lagtinget kommer till. Det är 

delvis för att den nu sittande regeringen inte har haft förmåga att ta tag i 

utvecklingen tillräckligt starkt. Visst har det varit en hemsk utveckling 

på det viset att en tredjedel av intäkterna har försvunnit. Ingen regering 

skulle ha klarat av att reda upp allting, inte ens hela lagtinget tillsam-

mans. Men man skulle ha kunna göra det lite snabbare och lite mer in-

gående under den här perioden.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Ltl Sundman beskyller delvis centern för att ha åstad-

kommit olika affärer. Centern har suttit med sedan 1976 och man har 

varit med och gjort mycket. Då uppstår förstås det som man kallar affä-

rer. Den som gör någonting gör också misstag och den som ingenting 

gör så gör heller inte några misstag. Så är det också för centern.  

Jag vill egentligen säga två saker som jag håller med ltl Sundman. De 

som sitter efter nästa val måste tillsätta en självstyrelseombudsman, 

tycker jag. Dels måste man också förstärka lagberedningen så att man 

kan lagstifta mera inom de områden där vi har behörighet. Idag imple-

menterar vi mest EU-direktiv som är klara på förhand i EU.  

Ltl Danne Sundman, replik  

Herr talman! Det är förvisso så att centern har varit med i alla regering-

ar. Det är mycket riktigt såsom ltl Runar Karlsson konstaterar; bara den 

som aldrig gör något gör heller inte misstag.  

Vi lyssnar på vad folk säger ute på bygderna när vi dem. Man är orolig 

för det här. Det handlar inte om att man inte håller med politiken, sak-

frågan eller ideologin. Man är generellt orolig för att den här firman ska 

klara av sin uppgift. Det är på en annan nivå. Det är ett djupare misstro-

ende än mot enskilda politiker, partier och åsikter i sakfrågor. Det ser vi 

allvarligt på. Man måste införa de här verktygen, processerna och se 

över själva maskineriets funktion.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Det som ltl Sundman för fram här var ett flertal kost-

nadsdrivande åtgärder. Jag saknade en redogörelse för hur vi ska finan-

siera de åtgärderna.  
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Ltl Danne Sundman, replik  

Talman! Av de här åtgärderna så är tre kostnadsdrivande och tre är 

kostnadsinbesparande, de är tillsammans kostnadsneutrala. De övriga 

tre är kostandsneutrala.  

Den som har följt obunden samling vet att vi är beredda att prioritera 

inom landskapets fögderi. Vi har haft mycket idéer om det och visat på 

en ekonomisk politik där man prioriterar resurserna rätt. Det är det som 

man måste göra. Man måste kanske inse att det krävs ett nytt sätt att 

tänka för att lösa de problem som det gamla sättet att tänka har förorsa-

kat. Vi vill stå för det nya tankesättet.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag tyckte det var ett intressant anförande som ltl Sund-

man hade. Jag delar uppfattningen om att det är ett otroligt lågt förtro-

ende för politik och politikerna ute hos den åländska allmänheten. Det 

måste vi göra någonting åt. Det var ett väldigt konkret och bra anfö-

rande; effektivitetsrevision, ledarskapsutbildning både för politiker och 

tjänstemän och också kvalitetsledningssystem, där finns det mycket öv-

rigt att önska. De här konkreta förslagen tycker jag att är bra. Det leder i 

så fall till bra systemförändringar. Det gäller också att se till att vi har 

politiker som kan sköta de nya systemen. Jag uppskattar konkretise-

ringsfasen i de här förslagen. De var mycket bra.  

Ltl Danne Sundman, replik  

Talman! Jag tackar för det understödet. Om 216 dagar har Ålands folk 

möjlighet att välja politiker som ser till att de här förslagen förverkligas 

och att vi får systemen på plats, så att det blir ordning och reda. Jag tror 

inte att bara det hjälper och återskapar förtroende. Som jag sade i mitt 

anförande så är det här något som systemet måste förtjäna hos Ålands 

folk. Det kanske inte går i en handvändning, bara över ett val så är alla 

förlåtna. Alla som är här efter valet måste se till att man vidtar sådana 

åtgärder, får lugn och ro och ordning och reda när det gäller de här sy-

stemen. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Bästa lagtingskollegor och bästa åhörare, varje när jag ser på 

nyheterna i TV-soffan är jag tacksam över att jag bor på Åland och inte i jord-

bävningsdrabbade Japan eller i inbördeskrigets Libyen. Naturkatastrofer kan 

ingen värja sig emot, men ett tryggt samhälle där demokrati mänskliga rät-

tigheter råder det är resultat av människors vilja och politiskt arbete. 

Välfärden är heller inte given med skola och sjukvård för alla. Den är ett 

resultat av vilja och ett hårt politiskt arbete, som väldigt få länder i dagens 

läge verkligen har. Det är också hårt arbete att upprätthålla denna välfärd och 

att förbättra den. De allra flesta människor på Åland har det bra, till och med 

mycket bra. Det förpliktigar också oss att ta hand om dem som har det svårt. 

Vi kan inte blunda för att också i vårt samhälle finns har många fattiga, en-
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samma och utsatta. I Finland ökar klyftorna ständigt. Inkomstskillnaderna 

har ökat mer hos oss än i andra OECD-länder. Det här är en utveckling som vi 

aldrig, aldrig kan acceptera. Välfärdssamhällets mål är ett lika gott liv för alla. 

Till och med Finska kyrkan har i skarpa ordalag sagt att nästa regering och 

riksdag måste ta itu med att det finns en bastrygghet i ekonomisk och social 

mening för alla. Det är dags att de socialetiska och humanistiska värderingar 

åter tar plats i den offentliga debatten - principer som står i tvär kontrast mot 

de värderingar som råder i den marknadsliberala ekonomin - men som vi po-

litiker måste hålla i minnet. 

Också på Åland lever 13 procent under den relativa fattigdomsgränsen. En 

politikerkollega erkände att han inte kunde förstå var dessa 13 procenten 

finns. Han har aldrig träffat någon av dem. Vi socialdemokrater möter dem 

ofta. Därför ser kanske vår politiska agenda och våra prioriteringar an-

norlunda ut. I den bemärkelsen är jag besviken på den här regeringen. Det 

blev inte mera i plånboken för dem som har det svårast. Men vi fortsätter 

kampen. 

Finanskrisen är över och nivåerna på Ålands inkomster kommer så små-

ningom att normaliseras. Men kassakistan är i dagsläget rejält urgröpt. 

Ganska få strukturella förändringar har genomförts. Nu talar landskapsrege-

ringen om att nästa regering ska lösa frågorna, allt ifrån samhällsreform till 

sophantering. Det är mycket viktigt att nästa regering är handlingskraftig och 

utan ängslan tar itu med framtidens utmaningar. 

Den ökande andelen äldre, ställer ett allt större förändringstryck på det 

åländska samhället. Det är de flesta eniga om. Vi måste använda samhällets 

medel mer effektivt. Samhällsreformen har hittills målats i svaga konturer.  

Så länge jag varit med i landskapspolitiken är det två frågor som kommer 

emot i nästan vilken diskussion man än för. Oberoende om man talar om det 

social frågor, miljö, turism eller näringar. Det ena är nuvarande kommun-

struktur och det andra är behovet av bättre samhällsplanering. 

Vad gäller samhällsplaneringen har landskapsregeringen nu i två år hållit 

på med något slags juridiskt hårklyveri istället för ett politiskt förändringsar-

bete. En av de viktigaste poängerna med jordförvärvskommitténs arbete var 

de förändringar man måste göra inom samhällsplanering. Där har det funnits 

tid för regeringen, med båda partier involverade, att komma med de lagänd-

ringar som man har ansett nödvändiga. 

Ett fortsatt bostadsbyggande och tillgänglighet till attraktivt boende är vårt 

starkaste konkurrensmedel om den framtida arbetskraften vid sidan av en 

bra skola och omsorg och det trygga närsamhället. Vi behöver bli fler, vi be-

höver få in mer kompetens. Det är med kompetens man bygger framtidens 

Åland. Människorna är Ålands viktigaste naturresurs. Näringspolitikens fo-

kus är att ständigt verka för fler arbetsplatser av olika slag: näringspolitik 

som har som viktigaste princip att de stöd man delar ut ska ge arbetsplatser 

och öka sysselsättningen. 

De åtta direktörer som nu gjort ett inlägg i debatten om beskattning och 

jordförvärv är ett välkommet inslag i debatten. Dessa åtta företräder storbo-

lag som tillsammans utgör ryggraden i åländsk ekonomi. Det är viktigt att en 

trovärdig dialog förs mellan samhället och näringslivet. 

Det betyder att man måste återuppta regionplaneringen på Åland. Kom-

munernas resurser för planering är för små. Landskapet måste ta ett betydligt 

mer övergripande planeringsansvar och se Åland som en helhet. 



  

  131 

Vi måste ha människorna, kompetensen om vi ska vara konkurrenskraf-

tiga. Det behöver vi vara för att få de ekonomiska muskler som krävs för att 

skapa ett rättvist samhälle, Ett samhälle som är verkligt rikt, rikt i den me-

ningen att ingen ska hanka sig fram på marginalen och där vi har råd med 

människor även i framtiden och de sociala reformer som krävs för att alla ska 

ha det bra. Tack, herr talman. 

Ltl Johan Ehn  

Herr talman! Jag vill inledningsvis konstatera att alla de utmaningar som vi 

idag kommer att diskutera i denna sal känns rätt obetydliga när man sätter 

det i relation till de händelser som just nu utspelar sig bl.a. i Japan och Tuni-

sien. Man kan lätt konstatera att denna typ av händelser gör att man också 

hos oss får andra perspektiv på tillvaron och hur snabbt föränderlig framti-

den kan vara. Våra varmaste tankar går därför till Japan och till det japanska 

folket idag. 

Herr Talman! Så tillbaka till de gångna fyra åren här på Åland. Världen och 

med den också Åland inräknad drabbades i början av perioden av en av de 

största ekonomiska recessioner som man skådat. Resultatet blev för Ålands 

del som vi alla vet att landskapets inkomster sjönk drastiskt. Alla verkade in-

ledningsvis eniga om att omfattande åtgärder behövde utföras. För FS del 

försökte vi att konstruktivt komma med förslag till åtgärder. Vissa av våra 

förslag tog man till sig, men många viktiga förslag är ännu inte genomförda. 

Här, bästa kollegor har vi en enorm utmaning för framtiden, utan att ta kraft-

fulla tag om den offentliga ekonomin som nu krävs och utan att genomföra 

omfattande strukturella reformer kommer vi inte att klara av att finansiera 

vår välfärd framöver. 

Herr talman! Jag kommer att återkomma till detta något senare.  

Arbetet med att utveckla självstyrelsen har under den gångna perioden ta-

git viktiga steg framåt. Efter att vi från moderat håll i en motion tog initiativ 

till att reformera självstyrelsen genom att utveckla systemet enligt modell 

från Danmark, tillsatte landskapsregeringen en parlamentarisk grupp under 

ledning av vicetalman Gunnar Jansson. Gruppen kunde till vår stora glädje 

enas om att just ramlagsmodellen var den modell som man skulle jobba vi-

dare gentemot staten med. Nu återstår att övertyga riksdag och regering om 

fördelarna med detta system. Men förutsättningarna måste ändå sägas vara 

bättre än tidigare då vi nu kan uppvisa en total enighet från åländsk sida. Ar-

betet måste nu föras vidare så att tillräckliga skrivningar kommer in i det re-

geringsprogram som antas för den regering som tillträder i Helsingfors efter 

riksdagsvalet. 

Herr talman! En annan viktig reform som sett dagens ljus under denna pe-

riod är beslutet om att skapa en sammanhållen gymnasieskola, Ålands Gym-

nasium. Arbetet med denna reform pågick länge, men fick sin slutliga lösning 

efter att vi här i lagtingets kulturutskott med gemensamma krafter kunde 

åstadkomma en lag som ger förutsättningar för en gymnasieskola som ger 

våra ungdomar ökade valmöjligheter samtidigt som man genom bättre orga-

nisation kan skapa rationaliseringsvinster. 

Herr talman! Jag inledde mitt anförande med att lyfta de ekonomiska ut-

maningar som vi stått inför denna mandatperiod och det strukturella under-

skottet kommer också att vara den i särklass största utmaningen för kom-
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mande landskapsregering. Från moderat håll kommer vi enträget att fortsätta 

jobba för att övergripande strukturella förändringar genomförs.  

Jag ska nämna några kostnadsreducerande förslag som vi kommer att 

driva vidare och som vi har nämnt tidigare:  

1. Skärgårdstrafikens struktur måste förändras såväl vad gäller linje-

dragningar, antalet fasta förbindelser, kollektivavtal och driftsformer. 

2. De stora pensionsavgångarna måste användas för att skapa rational-

iseringar, men för att detta ska vara möjligt krävs en detaljerad per-

sonalförsörjningsplan som tydligt visar på hur man går tillväga när 

pensionsavgångarna sker. 

3. När samhället går in och stöder näringslivet med direkta penningin-

satser måste dessa alltid syfta till att åstadkomma långsiktig livskraft, 

dvs stöden måste vara inriktade på produktions- och tillväxtmaxime-

ring. Detta skall gälla även stödet till jordbruket. 

4. En reform av kommunsektorn och produktionen av välfärdstjänster 

måste genomföras snarast. Utgångspunkten ska vara de behov som 

människor har. Vi väntar ivrigt på den parlamentariska kommitté el-

ler det rådslag som lantrådet lovade i budgetbehandlingen. 

 Arbetet måste röra sig vidare i denna mycket viktiga fråga annars riskerar vi 

snart att hamna i en situation där svag kommunal ekonomi i kombination 

med en besvärlig demografisk struktur, inte minst i skärgården och rand-

kommunerna, äventyrar medborgarnas möjlighet till likvärdig service. Låt 

oss därför omedelbart påbörja arbetet med att skapa Ett Åland som klarar av 

att betjäna innevånarna med kompetens och rättsäkerhet.  

Till sist, herr talman, så vill jag lyfta upp behovet av att värna och öka våra 

inkomster. Vår välfärd bygger på att vi har ett dynamiskt och livskraftigt nä-

ringsliv som genererar inkomster. För att åstadkomma detta krävs en nä-

ringspolitik som genererar de inkomster vi behöver för att kunna betala för 

vår välfärd. För att åstadkomma detta krävs näringspolitik som ger förutsätt-

ningar. Vi kan konstatera att näringslivet vid olika tillfällen och i olika kon-

stellationer framfört kritiska åsikter om den förda näringspolitiken. Från vårt 

moderata synsätt vill vi framföra vikten av att näringspolitik ska utformas i 

samråd med näringslivet. Det är viktigt att lyssna till de signaler som kommer 

och skapa en näringspolitik som bygger på den verklighetsbeskrivning som 

man där får fram. De övergripande målen för all näringspolitik måste enligt 

oss vara tillväxt, ökad sysselsättning och bättre lönsamhet. Bara genom dia-

log och tydlighet i de övergripande målen kan man skapa det förtroende som 

behövs för en långsiktigt lyckad näringspolitik.  

Herr talman! Livet och framtiden är ständigt fullt av utmaningar, utma-

ningar som man kan välja att ta eller inte ta. En moderat politik bygger på att 

ständigt ta sig an nya utmaningar och hitta lösningar för en positiv framtid. 

Så kan vi gemensamt bygga Ett Åland – Ett Åland för alla!  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Ltl Ehn fortsätter att pumpa på med ordet samhällsreform 

och prisar det. Jag tycker att det är dags att de politiker som ofta näm-

ner det ordet också materialiserar vad det ordet innehåller. Jag ska 

passa på att ge ltl Ehn en chans att konkret svara på en fråga. Menar ltl 

Ehn att Åland ska bestå av en kommun, att det ska centraliseras till en 

kommun? 
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Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag tror att ltl Runar Karlsson får gå till det stenografiska 

protokollet och leta efter ordet samhällsreform i mitt anförande. Jag 

pratade om att vi behöver ha en kommunreform, en reform för att för-

ändra servicen till invånarna. Om det ska vara en kommun, två eller 

flera kommuner är ganska oviktigt för mig i det här skedet. Det viktiga 

är att hitta en form för hur vi producerar de här tjänsterna till våra invå-

nare så att vi kan säkra det i framtiden. Att säga att vi kan göra det med 

16 kommuner när vi samtidigt ser hur den kommunala ekonomin ser ut 

och hur den ekonomi som vi behandlar här ser ut så hur ska vi då kunna 

säga att det är att säkra framtiden? Nej, vi måste våga tänka nytt, ta oss 

an utmaningen och gå vidare. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Givetvis kommer kommande regeringar, majoriteter och 

lagting att ha sina problem att tackla och många svåra problem att lösa. 

Den här regeringen kan knappast lösa alla de problemen. Den ekono-

miska politiken som har förts under den här mandatperioden har gett 

oss en utgångspunkt där vi ändå inte har några externa lån, när länder i 

Europa brottas med överskuldsättning. Jag vill ändå hävda att vi kom-

mer att kunna starta nästa mandatperiod från ett ganska gott läge. 

Det var diskussion här om sysselsättningen. Sysselsättningen är en 

kärna i samhället, att människor har jobb och kan livnära sig själv. Våra 

arbetslöshetssiffror sjunker ganska dramatiskt, från att ha varit något 

högre men siffrorna är ändå väldigt mycket lägre än vad de har varit i 

omgivningen. Vi har t.ex. en ungdomsarbetslöshet som ligger mellan 5-6 

procent. Det betraktas i omvärlden som oerhört goda siffror. Det här har 

vi förstås vägt in i alla de åtgärder som vi också har gjort i landskapsre-

geringen. Till den delen hoppas jag att vitsordet ändå kunde vara nå-

gorlunda. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Till vissa delar måste jag också erkänna att regeringen har 

gjort saker för att få till stånd en hållbar ekonomisk situation framöver. 

När finansminister Perämaa pratar om att vi nu slipper lån så när det 

gäller landskapsnivån så stämmer det. Men går vi ut och tittar på den 

kommunala nivån så ser det annorlunda ut. Tittar vi sedan också på var 

en stor del av de inbesparingar har gjorts från landskapsregeringens 

sida i budgeten så kan man konstatera att överföringsutgifterna tillhör 

det som har fått stryka på foten en hel del. Där finns också stödet till 

kommunerna med. Jag tror inte att vi ska slå oss för bröstet och säga att 

vi har klarat den här krisen rakt av bättre än andra. För landskapets 

ekonomi kanske det ser något lite bättre ut än vad det ser ut runtom-

kring oss. Det finns många, många saker kvar att göra. Vi ifrån moderat 

håll har hela tiden försökt säga att vi vill att de här åtgärderna ska ske i 
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en något snabbare takt för att vi ska kunna säkra situationen framåt. Vi 

ska inte göra det här till en alltför långlivad historia som vi får lida av 

långt framåt i tiden. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack, herr talman! Ltl Johan Ehn tittar på det gångna året, vilket är 

ganska naturligt och han ser även lite framåt. När han tittar på det 

gångna året och tar upp ekonomi konstaterar han att underskottet 

växer. Det som inte har nämnts av någon, när man pratar om ekonomin, 

är att också inkomsterna har minskat väsentligt. Det är inte bara det att 

det blir ett underskott i vår budget. För att man ska hålla i gång hjulen 

så måste det ändå finnas pengar och en tredjedel av inkomsterna har 

försvunnit. Det kommer inte fram, bara att landskapsregeringen har 

jobbat så att det har blivit ett stort underskott. 

Jag hade en fråga till ltl Ehn när det gäller ett Åland. Jag fick i princip 

svar på det. I den frågan kan vi vara ganska eniga om vad som avses med 

ett Åland.  

Ltl Johan Ehn, replik 

När det gäller ett Åland ska man se utgående ifrån att vi vill se ett Åland 

på många olika plan. Det kan man läsa in på många olika ställen i den 

politik som vi ifrån frisinnad samverkan har fört och som vi kommer att 

föra vidare i moderat form.  

När ltl Dahl säger att ingen nämner någonting om inkomsterna så ska 

jag citera mig själv. Jag brukar normalt inte göra det i talarstolen. Så här 

sade jag mitt anförande; "resultatet blev för Ålands del som vi alla vet 

att landskapets inkomster sjönk kraftigt". Det fanns med i mitt anfö-

rande. För att man ska kunna föra en politik som långsiktigt ska vara 

hållbar så måste man se till att man gör åtgärder för att motverka in-

komstbortfallet. Jag har medgivit att landskapsregeringen till vissa delar 

har lyckats med det här. Från vår sida räknade jag upp ytterligare fyra 

åtgärder som vi hade velat se att landskapsregeringen hade tagit i med 

betydligt starkare krafter. Det var åtgärder som inte i så stor utsträck-

ning hade påverkat medborgarna. De här åtgärderna hade sett till att vi 

hade fått en effektivare förvaltning totalt sett i landskapet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Ltl Ehn nämnde att det behövde göras en del åt skär-

gårdstrafiken. Mycket av skärgårdstrafiken tror jag att vi har gemen-

samma åsikter om. Jag ser fram emot att vi ska få debattera kortrutts-

meddelandet som är utlovat längre fram under året. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Skärgårdstrafiken var en av de delar som fanns med i mitt 

anförande. Vi hade hoppats att kortruttsmeddelandet skulle kunna 

komma lite tidigare under den här mandatperioden, eftersom vi ser att 
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det finns som en del. Inom skärgårdstrafiken finns ju också många 

andra saker. Jag nämnde också avtal, vem som ska driva färjorna i fram-

tiden och hur man ska sköta de bitarna. Det finns många saker att dis-

kutera vidare kring detta för att åstadkomma ytterligare effektivisering 

så att man har råd att sköta trafiken på ett bra sätt även i framtiden. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Jag håller helt med ltl Johan Ehn beträffande nä-

ringslivets betydelse. Det är motorn i vårt samhälle och det är där som vi 

ska skapa skatteinkomsterna så att vi ska kunna bygga välfärden. Vi har 

haft några jobbiga år här nu. Alla insatser som vi gör ifrån regeringens 

sida strävar till att öka tillväxten, skapa flera jobb och därmed mera 

skatteinkomster. Det är också viktigt att få exporterande verksamhet till 

stånd. Självklart är dialogen viktig mellan oss och näringslivet och dia-

logen finns och är mycket viktig.  

För inte så länge sedan poängterade man ifrån näringslivets sida tre 

viktiga saker; minskad byråkrati, klara regler som är långsiktiga och flyg 

till Stockholm och Helsingfors. Jag är den första att skriva under det. 

Investeringsviljan är faktiskt stor i det åländska samhället. Det är vik-

tigt att kunna möta den. 

 Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Minister Eliasson nämner några saker som är viktiga att 

genomföra. Jag delar också den åsikten med minister Eliasson. Tyvärr 

har jag inte suttit i den ställningen att jag har kunnat vara med och på-

verka det på samma sätt som minister Eliasson. Jag hoppas att det arbe-

tet blir ännu mera intensivt de sista åtta månaderna som vi har kvar in-

nan en ny landskapsregering tillsätts. Jag hoppas verkligen att man lyf-

ter de frågorna och kommer till en situation där kanske näringslivet går 

ut och är berömmande istället för kritisk som man är nu. Då har man 

kommit långt vad gäller den politiken. 

I mitt anförande efterlyste jag att man ska komma något lite snabbare 

framåt än att det ska ta fyra år innan man kommer till slutet. Fyra år är 

mandatperioden och vi borde ha kommit lite längre också under själva 

mandatperioden, inte bara vid slutet. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Bästa TV-tittare, inte är vi så olika ändå i det här parlamentet. 

Det finns en stor empati och det är jag glad för. Jag hade också tänkt prata 

om Japan och Libyen, men för att spara tid så understöder jag det som mina 

värderade kollegor har tagit upp tidigare.  
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Åland Framtid är partiet med en tydlig vision. Vi är också det enda partiet 

som söker ett mandat för en reell samhällsförändring istället för att bara söka 

makt för maktens egen skull. Vi vill faktiskt åstadkomma något. 

Åland Framtid har ofta gått först och fått spott och spe för det. Det sades 

att Åland Framtid var emot självstyrelselagen när vi grundades. Jag minns att 

ltl Folke Sjölund rubricerade oss som ett anti självstyrelse parti. Allt detta har 

tack och lov försvunnit nu. Under förra mandatperioden när vi tog upp ram-

lagsmodellen var det också hårda debatter. Det var mycket för och emot, nu 

är alla eniga.  

Det var också hårda debatter om egen beskattning. Vi beskylldes för att 

vara drömmare, det var fullständigt orealistiskt, också där är vi nu alla eniga.  

När vi lade i överväxeln när det gäller värnandet om vårt åländska språk så 

då överdramatiserade vi, det var inga problem i Finland överhuvudtaget. 

Också där är vi nästan alla nästan eniga. 

Det känns bra, trots att vi är det minsta partiet, att vi har möjligheter att 

vara med och påverka indirekt.  

Vi är ett parti som sätter friheten främst. Ålänningarna ska vara fria att tala 

vårt eget språk med de myndigheter som styr över oss. Vi ska också vara fria 

att själva bestämma över vår vardag. Det är pudelns kärna i vår politik. 

Avvecklingen av det svenska språket i Finland går i en rasande takt. Åland 

kan inte stillatigande avvakta och se vart situationen tar vägen. Det krävs 

omedelbara åtgärder nu. 

Finlands regering har helt klart ett ansvar här. Jag är mycket tillfreds med 

att landskapsregeringen sakta men säkert har börjat inse det och tagit det till 

sig.  

Det gäller också för oss att informera Sveriges regering om det språkliga 

förhållandet samtidigt som landskapsregeringen begär hjälp för att vidmakt-

hålla Åland svenskspråkigt framdeles. Ska vi klara ut det här så krävs det 

också att Sverige involveras i det arbetet. 

Herr talman! Åland Framtid brukar ibland kalls för problemlösarpartiet. 

Jag har ingenting emot det. Vi brukar erbjuda väljarna alternativ. Vi tar fram 

utredningar, faktaunderlag och vi ordnar seminarier och föreläsningar. Det är 

viktigt att allmänheten får en möjlighet att skapa sig en egen uppfattning om 

vad som sägs.  

Vi politiker kan egentligen erbjuda fem framtidsscenarier åt väljarna i höst. 

Vi kan sitta som nu, vi kan försöka få till stånd en vid ramlag, vi kan jobba 

mot självständighet, vi kan jobba för återförening med Sverige eller vi kan 

jobba för en nordisk förbundsstat.   

Alternativ ett, att vi ska sitta som nu utan att dess mera händer medan 

Åland sakta men säkert dör sotdöden är inget alternativ för oss. Däremot al-

ternativ två att få till stånd en ramlag, det skulle innebära en stor frihet inom 

självstyrelsen. Vi skulle få egen beskattning. Det här är någonting som vi ab-

solut stöder till hundra procent.  

De konflikter som vi har mellan Finland och Åland handlar ofta om kon-

troll. Men den dag Finland ser att man tappar kontrollen, vad händer då?  

Det tredje alternativet, att jobba mot självständighet, så det kanske inte är 

den största överraskningen här idag att jag personligen tycker att det är det 

bästa alternativet. Det är självklart att Åland skulle ha den största friheten då. 

Vi skulle ha en helt annan lyskraft än vad vi har idag.  
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Det var många som var glada över att man har sett Ålands flagga i den 

svenska uttagningen till melodifestivalen. Försök tänka om Åland deltar som 

en fullvärdig medlem! Vi har ett helt annat mervärde då. Det är ett mervärde 

som jag tycker att man kan ta på allvar. 

Om vi titta på alternativ fyra, återförening med Sverige. Det är absolut ett 

bra alternativ när det gäller språket. Ålands Framtid är positiv till det fram-

tidsscenariot. Vi ska noggrant syna det kortet under nästa mandatperiod. Hur 

skulle kraven på en återförening med Sverige påverka vår sits? 

Det femte alternativet, en Nordisk förbundsstat, så för bara ett par måna-

der sedan var alla partiledare inbjuda till en debatt om en Nordisk förbunds-

stat. Mig veterligen var alla partiledare för det. Man tyckte att det var intres-

sant. Det är väldigt revolutionerande om man tänker efter. Republiken Fin-

land som vi känner den idag och det självstyrda området Åland som vi känner 

idag skulle inte finnas mera utan vi skulle uppgå i en förbundsstat. Det var 

alla för. Det är ju mera revolutionerande än att Åland skulle bli självständigt! 

Men det blev det inte desto mera debatt om. Visst är politik ganska festligt 

ibland!  

Jag vill för min del ändå lite varna för det femte alternativet. Risken är väl-

digt stor att Åland blir en liten perifer del i det sammanhanget. Men det är 

ändå bättre jämfört med situationen såsom den är idag. Därför stödde jag 

det. Övriga partiledare får berätta varför de stödde det.  

Herr talman! Dessa fem scenarier hoppas jag att väljarna får möjlighet att 

ta ställning till i höstens val. Vi måste höja den politiska ribban avsevärt. Vi 

måste komma upp från avbytarlagar, snöskotrar och lunchpauser på skär-

gårdsfärjorna. Vi måste börja ta oss an Ålands framtid på riktigt, om uttryck-

et tillåts. Det är oansvarigt att fortsätta som nu. 

Åland kan inte heller vara slutet och bakåtsträvande, utan självstyrelsen 

måste vara modern och framåtsyftande och utvecklas i takt med tiden. 

Weiss-fallet, som har hanterats skandalöst dåligt av regeringen, hade varit 

löst om kommittéarbetet när det gäller jordförvärvsfrågor hade följts. Det 

handlar trots allt om byggnation på planerat område. Det är bara att ändra 

principerna att det också gäller strandnära områden. Sådana här långbänkar 

ger en heltokig bild av Åland. Det kan inte vara ett samhälle som är emot allt. 

Vem trodde att det skulle finnas politiker som t o m är mot vårfågeljakt. Här 

på Åland går det åt oerhört med energi till att vara mot något. 

Herr talman! Låt oss svänga på perspektivet. Låt oss utropa år 2011 till 

FÖR - året, dvs det år vi lade mer energi på att vara för något än mot något. 

Åland Framtid är som alltid; för största möjliga åländska självbestämman-

derätt. Vi är som alltid för en urstark ställning för vårt åländska språk. Vi är 

som alltid för en aktiv näringspolitik. Vi måste ha de bästa möjligheterna för 

företag och entreprenörer att verka på Åland. Vi kan gärna ha ett Havsvidden 

i varje kommun. Skolning i entreprenörskap i ett tidigt skede och skattelind-

ring för nystartade företag för att nämna några konkreta exempel.  

Ålands Framtid är som alltid för ett öppet samhälle med fortsatt inflyttning 

till Åland, utan nya ålänningar stannar Åland. 

Ålands Framtid är också för ett fortsatt europeiskt samarbete över grän-

serna. Men Åland behöver en fungerande anslutningsmodell. Jag har en hel 

lista med vad vi är för. Jag får sluta här, herr talman.  
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Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! För mig är självstyrelse och självständighet två helt olika 

politiska och ekonomiska spår. Är man för självständighet så vill man 

ersätta det med självstyrelse. Är man för självstyrelse så tycker man att 

självständighet inte är ett bra alternativ, ekonomisk, socialt och poli-

tiskt. Jag blir allt mer konfunderad när jag hör ltl Anders Eriksson. Vad 

är det han och hans parti vill? Arbetar man för självständighet? Då finns 

det väl en möjlighet att ta ställning till detta nästa val. Men att hålla sig 

till både och är för mig lite svårt att förstå.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag trodde att missuppfattningen var undanröjd. Det vore väldigt, väl-

digt ologiskt om man i ett tidigt skede skulle bestämma sig för att man 

är emot självstyrelsen, att vi skulle vara emot att arbeta för en utvecklad 

självstyrelse, men vi är för självständighet. Nog är det ju ett väldigt 

märkligt resonemang i så fall. Det är klart att det är samma spår som 

gäller. Det som jag tror att är viktigt för ltl Erland och de åländska väl-

jarna att tänka på; i de regioner där en självständighetsrörelse har växt 

sig bara starkare där har nationalstaten förr eller senare sett sig tvungen 

att komma till mötes. Det går inte, såsom det är nu, att bara visa kalla 

handen åt alla krav på utveckling av autonomin.  

När jag pratade professor Baldakino, en av världens främsta experter 

på det här området, i sin forskning har han just sett den automatiken. 

Det är ganska naturligt att det fungerar på det sättet. Nationalstaten ser 

ju att det blir etter värre om man inte kommer till mötes. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Ltl Eriksson är en skicklig retoriker och kan få fram det på 

ett bra sätt, även om budskapet ibland kanske inte är tunt men i varje 

fall fullt av motsättningar, såsom jag ser det. Jag ska ta några exempel: 

Ltl Eriksson sade att vi fokuserar på motpolitik, att vi hela tiden är emot 

någonting. Hela ltl Erikssons anförande gick ut på att vara mot Finland, 

såsom jag ser det. Varenda punkt tog avstånd ifrån Finland. De partier 

som är med i samma riksdagssamarbete har nog skäl att tänka efter 

vilka partier och vilket samarbete man har i riksdagsvalet. Det verkar 

faktiskt konstigt. 

Sedan sade ltl Eriksson att vi fokuserar på bisaker som avbytarser-

vicen, matpauser på skärgårdsfärjorna och sådana saker. Det som fördes 

fram konkret var att vi ska delta i den svenska melodifestivalen. Det var 

sedan målet. Det här anförandet var ganska tunt i botten, tyvärr. Det 

brukar vara bättre. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag tycker också att finansminister Perämaa brukar ha en viss analytisk 

förmåga. Han sade att det här anförande var tunt och fullt av motsätt-

ningar, det förstår jag inte alls. Han sade att jag var emot Finland. Jag 

använde inte några sådana begrepp överhuvudtaget, att jag skulle vara 

mot Finland i det ena eller det andra sammanhanget. 
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Vad var den i övrigt kloke finansminister Perämaa ute efter? Jag kom 

underfund med det så småningom. Det var ett inlägg i riksdagsvalkam-

panjen, men den hör ju inte riktigt till den här debatten, värderade mi-

nistern. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Tack, herr talman! Jag tyckte också att ltl Eriksson förde ett litet kons-

tigt resonemang. Det handlade om åländsk självständighet som ingen 

trodde på förutom Anders Eriksson. Sedan detta med den Nordiska för-

bundsstaten. Jag tycker att det handlar om två helt olika saker. Åländsk 

självständighet utgår ändå ifrån att ensam är stark, medan den Nordiska 

förbundsstaten går ut på en idé om att man måste jobba tillsammans, 

länderna emellan i Norden, för att skapa en gemensam hemmamarknad 

för att konkurrera globalt gentemot omvärlden. Tillsammans blir de 

nordiska länderna en av de 10-12 starkaste ekonomierna i hela världen, 

vilket ger en mängd fördelar. De här två principerna kolliderar kraftigt 

här i Erikssons anförande. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Politik går ofta lika mycket ut på att missförstå som att förstå. Det här 

var ett typiskt anförande när det gäller att missförstå. 

Vad jag tyckte att de åländska politikerna skulle göra var att man 

skulle erbjuda fem alternativ. Om man systematiserar upp den åländska 

politiken så finns det fem huvudspår som man kan jobba efter. Jag ville 

peka på de här fem huvudspåren på ett väldigt, väldigt övergripande 

plan. Märkväl, jag sade själv att av de fem alternativ, eller fyra egentlig-

en, så är jag mest tveksam till detta med förbundsstater. Jag undrar fak-

tiskt om ltl Gunell har läst rapporten om en Nordisk förbundsstat och 

vad den innebär jämfört med vad vi har idag? Det kan partiledare säga 

så här bara att man är för det. Jag tycker att det är rätt märkligt. Jag 

ville peka på dessa fem alternativ.  

Jag hoppas att socialdemokraterna under debatten kan visa vilka de-

ras alternativ är när det gäller den galopperande förfinskningen och när 

det gäller sannfinländarnas frammarsch. Vilka är socialdemokraternas 

alternativ? 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik  

Herr talman! Jag tycker att det är mycket trevligt att utropa 2011 till ett 

FÖR år vilket skulle ge en mycket positiv utveckling för Åland. 

Det i kombination med att vi här i lagtinget skulle övergå till att dis-

kutera mera övergripande frågor välkomnas verkligen. Det ställs också 

en hel del kvar för att man också ska få se det här i praktiken, vilket jag 

hoppas nu att få se en förändring när det gäller Ålands Framtids politik.  

Det var också intressant att höra detta om Åland i en förbundsstat, att 

det skulle vara en väldigt stor risk att Åland skulle bli perifer i Norden 
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och försvinna bort. Men hur går det då ihop med ett självständigt Åland 

i Europa och världen? Skulle vi där vara på framkanten?  

Nej, kära bästa ltl Eriksson, jag tycker det bästa var inledningen, och 

kanske också det mest realistiska i anförandet, att Ålands Framtid strä-

var till att få ett mandat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det verkar inte vara någon som lyssnar på vad man säger i den här de-

batten. Men det är också en del av den politiska konsten. 

Om minister Lundberg är lite, lite realistisk när hon säger att det är 

viktigt för Ålands Framtid att också diskutera de övergripande frågorna 

så tror jag att jag vågar påstå att vi är det parti som absolut mest har 

diskuterat de övergripande frågorna. Men det har inte uteslutet att vi i 

alla sammanhang har lagt konkreta förslag också på ett detaljplan. Me-

dan man ifrån regeringspartierna och ifrån centerpartiets sida har en 

otrolig förmåga att trassla in sig i detaljer, om det så är lunchpauser eller 

avbytarfrågor. Så den där kritiken var nog inte riktigt rättvis. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Jag konstaterar, i likhet med ltl Erland, att självstyrelsesy-

stemet inte går ihop med politiken för eftersträvandet av självständig-

het. Ltl Anders Eriksson ger en bild av att ett självständigt Åland skulle 

ha en fullständig frihet att göra vad man vill. Medborgarna skulle också i 

princip kunna göra vad de vill. Så är det ju inte alls. Utmärkande idag 

för alla, i synnerhet de små regionerna, är att de ska ingå i ett internat-

ionellt sammanhang och i ett internationellt samarbete. Varje internat-

ionellt samarbete innebär att man avstår ifrån en del av sin frihet på nå-

got sätt och binder ihop sig med det internationella samfundet. Det här 

stämmer faktiskt inte alls överens med det som ltl Eriksson sade. Om vi 

tar upp frågan om Nordiskt förbundsstat så var det nog en sanning med 

modifikation. Det fanns mycket variationer på det temat.  

Talmannen  

Tiden är ute! 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag tycker ändå det var en bra replik från ltl Folke Sjölund. Han har 

lyssnat på vad jag har sagt och han försökte debattera. Det vill jag ge en 

eloge för. 

Självklart, ltl Sjölund, är det inte så, att även om Åland skulle vara 

självständigt att man kan göra precis som man vill. Det tror jag faktiskt 

aldrig att jag har sagt. Problemet är nu att vi egentligen inte kan göra 

någonting när det gäller de här övergripande frågorna.  

När det gäller internationellt samarbete så är det en av huvudpunk-

terna för mig när det gäller mina bevekelsegrunder, att försöka utveckla 

den åländska självbestämmanderätten. Vi kan inte ha det såsom vi har 

idag, att vi har alla skyldigheter när det gäller EU-medlemskapet men vi 

har inga konkreta påverkningsmöjligheter. Vi skulle ha helt andra på-

verkningsmöjligheter om man jämför med andra mindre stater i 
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Europa. Jag tycker ändå det är bra att man på ett konkret sätt försöker 

debattera de här frågorna. Märkväl, jag har aldrig sagt att man kan göra 

vad man vill på ett självständigt Åland.  

Talmannen  

Replikskiftena är avslutade. 

 Lantrådet Viveka Eriksson 

Talman! Jag ska fatta mig väldigt kort. Jag förstår att debatten måste få gå 

vidare. Det är flera saker från de olika gruppanförandena som jag gärna 

skulle ha kommenterat.  

Jag ska hålla mig till tre frågor; för det första, lagberedningen, lagstift-

ningsarbetet. Jag vänder mig mot den svepande kritik som jag hörde från 

vissa inlägg. Vi har vinnlagt oss om att säkra kvaliteten i lagstiftningsarbetet. 

Därför har sakkunniga tagit fram ett underlag för att lagstiftningskvaliteten 

ska hållas på en hög nivå. Med tanke på hur liten lagberedning vi har så pro-

ducerar vi många lagframställningar. Vi har ett stort tryck på lagberedningen. 

Vi har EU- lagstiftning som vi måste sätta i skick, vilket vi också verkligen har 

jobbat med intensivt. Lagberedningen jobbar på ett prioriterat sätt. Vi har 

klara prioriteringar och vi har lagstiftningsprogram som vi följer. Tyvärr får 

vi ibland skjuta upp viktiga reformer p.g.a. EU-lagstiftningen. Vi köper också 

lagstiftningsresurser. Vi har flera lagpaket som vi hyr in av lagberedare uti-

från. 

Den andra saken är att socialdemokraternas Camilla Gunell är besviken på 

landskapsregeringen p.g.a. sociala reformer. Det är förvånande tycker jag. 

Den här landskapregeringen har producerat väldigt mycket när det gäller 

social lagstiftning. Det har tagits fram utredningar och underlag. Det har varit 

alldeles särskilt fokus på de personer som har dålig ekonomi. Just nu bereder 

vi en lagframställning kring utkomststöd, där vi har för avsikt att höja ut-

komststödet. Vi har också haft annan lagstiftning. 

Ltl Johan Ehn, rådslaget står fast. Jag kommer att bjuda in till ett rådslag 

kring servicestrukturen och förändringarna. Vi kommer att behöva titta på 

hur vi ska göra strukturändringar. Partierna har väldigt olika syn på det. Då 

måste vi ha ett rådslag. Vi måste prata tillsammans och vi måste tänka nytt 

tillsammans. Jag har bara avvaktat att vi skulle få fram några utredningar 

som är på kommande. ÅSUB har kommit med sin kommunundersökning. Vi 

har också inom socialvårdsbyrån en utredning på gång inom den här sektorn. 

Tack.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Talman! När det gäller lagberedningen så var inte min kritik riktad mot 

lagberedningen som sådan. Min kritik riktades mot den politiska led-

ningen när det gäller att utnyttja lagberedningsresurser och att priori-

tera. Om vi ser på jordförvärvs-, hembygdsrätts och näringsrättsfrå-

gorna så är det alldeles fantastiskt hur man har lyckats prioritera ner de 

frågorna som borde vara absolut högsta prioritet. Man säger ofta att lag-

beredningen är så ansträngd. Samtidigt får man höra att lagberedningen 

får ofullständiga underlag och man får otydliga signaler från politikerna 

för att regeringen är oense. Det måste man se till att få bort. Det måste 

vara en tydlig beställning och tydliga riktningar. Då räcker lagbered-

ningsresurserna betydligt längre. Det är det som är problemet. 
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Jag vet att det suttit en grupp och funderat på lagberedningskvali-

teten. Man har föreslagit ett lagråd osv. Det har inte heller genomförts. 

Det skulle vara jätteviktigt att gå vidare med de kvalitetshöjande åtgär-

derna på lagberedningen. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Ltl Sundman är ju dåligt uppdaterad. I budgeten föreslog vi en 

laggranskningstjänst, som finns på kansliavdelningen. Ltl Sundman är 

också dåligt uppdaterad när det gäller prioriteringen. Vi har väldigt 

hårda prioriteringar på lagberedningen. Vi har många reformer. Vi har 

ett omfattande lagstiftningsprogram och vi följer det programmet. Men, 

vi har begränsade resurser. Vi måste hushålla med resurserna.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Det stämmer, jag är mycket besviken på regeringen när det 

gäller att gå de människor i vårt samhälle som har det svårt till mötes, 

särskilt de 13 procent som lever under fattigdomsgränsen. Det här var 

en stor fråga inför förra valet och löftena var många. Det skulle bli mera 

pengar i plånboken. Men har dessa människor verkligen fått mera 

pengar i plånboken av lantrådet Viveka Eriksson under hennes tid vid 

makten? Inte ens tandvård har de fått. Jag är mycket besviken. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Fokus från socialvårdsbyrån har legat på personer med svag 

ekonomi. Pensionärer med svag ekonomi, det var en av de första refor-

merna som vi genomförde. Vi såg till att det fanns en möjlighet att öka 

inkomsterna för dem med lägst pension. Vi hade lagstiftningsåtgärd på 

gång. Sedan kom SATA-kommittén och riket emot och höjde på de 

lägsta pensionerna, därav kom aldrig den lagstiftningen fram. Men vi in-

för det systemet som alla partier i förra valet sade att man skulle satsa 

på. Man skulle satsa på de pensionärer som hade lägst ekonomi. Det 

gjorde vi i vår landskapsregering. Just nu har vi på kommande en höj-

ning av utkomststödet. Det riktar sig till dem med sämre ekonomi. Det 

finns flera utredningar och arbetsgruppers program som har tagits fram 

just för att göra åtgärder för den här gruppen människor.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag är glad att höra att lantrådet står fast vid att vi ska 

fortsätta att diskutera i ett rådslag om hur välfärdstjänsterna ska säkras 

framåt. Det vore bra att redan nu få en vink om det blir under våren, 

sommaren eller hösten. Så att vi får veta lite mera exakt när vi ska 

komma vidare. Jag tror att många ålänningar väntar på hur det här ska 

gå vidare. Vi här i lagtinget väntar också på hur vi kan komma vidare i 

frågan. 
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Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Som vi kan ska konstatera så måste vi komma samman för att 

hitta en gemensam plattform för hur vi ska gå vidare. Den utredningen 

som är på gång från socialvårdsbyrån är väldigt viktig för det fortsatta 

arbetet. Nu har utredarna fått förlängd tid innan de ska presentera det 

här arbetet. Det har krånglat till det i min planering. Jag hade tänkt att 

vi redan under april skulle kunna ha en sådan här diskussion. Vi får se 

hur vi gör med den här socialutredningen. Ambitionen var att vi under 

våren skulle ha haft rådslag och kommit en bit på väg.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Vtm Gunnar Jansson 

Tack, herr talman! Kollegor, åhörare, under de tre minuter som står mig till 

buds ska jag uppehålla mig vid två ärenden; språket och självstyrelseutveckl-

ingen. 

Herr talman! Rätten till service på svenska språket i det offentliga Finland 

är en grundlagsenlig rättighet. Den rätten ska förverkligas som en fundamen-

tal rättighet utan diskriminering.  

Det tycks finnas en egendomlig uppfattning i Finland som anger att de 

språkliga rättigheterna skulle vara ett slags B-rättigheter som respekteras i 

den utsträckning som staten och kommunerna tycker att de behöver göra och 

har råd med. På Finlandssvenskt håll förekommer samma felsyn, till och med 

i tidningspressen. 

Tänk tanken att staten och kommunerna skulle medge rösträtt i den ut-

sträckning man känner för det och inte tycker att det kostar för mycket att ar-

rangera t.ex. riksdagsval och kommunalval.  

De grundläggande fri- och rättigheterna är universella vilket innebär att vi 

alla har rätt till dem, på den enkla grunden att vi är människor. Undantag kan 

bara göras på samma sätt som rättigheterna har tillkommit, dvs i grundlags-

enlig ordning såsom beträffande Ålands enspråkiga svenska status, vilket ju 

är själva kärnan i vårt autonomisystem. 

På dessa grunder är jag glad att i den s.k. Ahtisaari styrgruppen ha kunnat 

medverka till att, för det första; ta kål på myten om att de grundläggande fri- 

och rättigheterna kan indelas i olika klasser beroende på hur många männi-

skor som vill komma åtnjutande av dem. För det andra; föreslå 25 åtgärder 

som syftar till att grundlagsenligt, planmässigt och uthålligt system trygga 

bevarandet av de två nationalspråken i Finland på jämbördig basis och som 

respekterar Ålands status.  

Styrgruppen lämnade sitt handlingsprogram i onsdags till beställaren, 

Svenska Finlands Folkting, som påpassligt höll session under veckoslutet i 

Karleby - en ort inte alldeles utan språkliga laddningar. 

Ett politiskt särdrag är också att rikspolitiker gärna konsulterar Helsingin 

Sanomats åsikt i angelägenheter utanför den egna valkretsen innan man be-

stämmer sig för vad man anser, åtminstone när fråga är om såvitt bärande 

och stora frågor som t.ex. språkfrågan där Helsingin Sanomat kan förväntas 

ha en åsikt på ledarplats. I torsdags hade Helsingin Sanomat en ledare som 

var avgjort positiv till styrgruppens åtgärdsförslag. Att ledaren åtföljdes av en 

gjorde hätska kommentarer på nätet hade vi berett oss på. Som en följd av 
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detta, herr talman, är det med tillförsikt jag deltar i ett seminarium nästa 

måndag när Ålands flagga hissas i Bryssel. Jag ska presentera innehållet i det 

betänkande om revision av självstyrelsesystemet som en enig parlamentarisk 

kommitté har tagit fram och som alla här i lagtingets har ställt sig bakom. Ah-

tisaarigruppens rapport stärker också min ställning i det avseendet. Tack, 

herr talman. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Tack, herr talman! Det är oerhört viktigt och angeläget att hanteringen 

av det svenska språket i förhållande mellan Åland och riket lyfts fram. 

Det är också mycket glädjande att vi är totalt eniga i den här frågan och i 

vår argumentation.  

Vill Finland ha två nationalspråk så måste det helt enkelt finnas me-

del för båda språken. Det får inte vara så att det anslås ett visst antal 

slantar varje år och om de tar slut så tar de slut och man måste göra pri-

oriteringar. Det svenska språket måste vara självklart som det finska 

språket i ett tvåspråkigt land.  

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Tack vicelantrådet för den kommentaren. Det nya i det här 

sammanhanget är inte enbart att förlita sig på lagstiftning. Faktum är att 

Ahtisaarigruppen inte ens föreslår ingrepp i språklagen. Man intar en 

helt och mycket mera politisk hållning, dvs större planmässighet, klara 

strategier och ett uthålligt system, som tryggar också språket, det grund-

lagsskydd som vi alla människor har rätt att åtnjuta.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Det är ju som vtm Gunnar Jansson sade, tvåspråkigheten 

är en grundlagsenlig rättighet. Om vi samtidigt ser på verkligheten, när 

det gäller dataprogram och översättningar så kan man få vänta i det 

oändliga. Till och med utkastet till den nya grundlagen fanns inte på 

svenska. Det fanns enbart på finska. Vicetalmannen nämnde också spr-

åklagen. Bryter man mot språklagen så finns det inte några påföljder, för 

den lagstiftningen hade inte gått att få genom ifall man skulle ha haft på-

följder. Om man drar man en parallell till om man till exempel ska lag-

stifta mot rattfylla, om man skulle veta att alkoholisten är mot lagen så 

skulle det vara lika bra att man inte har några påföljder. Jag tycker att 

resonemanget är helt orimligt.  

Därför måste jag fråga vicetalmannen som har mycket mera inblick i 

det finska politiska systemet än vad jag har, Finland är ju ändå en rätts-

stat, hur är det möjligt att det har kunnat gå så här snett? Det är en 

grundlagsenlig rättighet men verkligheten är totalt annorlunda. Hur kan 

det komma sig? 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Hur det har kunnat gå så här snett är naturligtvis en följd 

av en lång rad av händelser under historiens gång. Jag ska peka på två. 

Under det unga Finlands självständighets första år stiftades en språ-

klag som var mycket modern vid en tid när den offentliga förvaltningen 
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innehöll få tjänstemän som kunde många språk. Nu har vi tyvärr glidit 

in i en tid där den offentliga förvaltningen innehåller många människor 

som dessvärre behärskar allt färre språk. Sådan är verkligheten. 

Den andra aspekten är att man i Finland medvetet har velat undvika 

repressiva åtgärder vid överträdelse av lagstiftningen. Jag har i tidigare 

sammanhang sagt att om det här nu misslyckas så måste man överväga 

repressiva åtgärder. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag vill gärna tacka vtm Gunnar Jansson för anförandet. Jag tycker att 

attityden bör vara att svenska språket är en rättighet i Finland och inte 

ett privilegium, som det i många fall uppfattas. 

Ahtisaarigruppen talar nu för en betydligt mera progressiv språkpoli-

tiken snarare än en ökad byråkrati. Jag tror att det är riktigt med tydlig 

politiska krav. Det är den bästa vägen framåt. 

Tror vtm Gunnar Jansson att det här arbetet också kan betyda en ny 

och förändrad status vad gäller Folktinget och dess tyngd i den politiska 

debatten framöver? 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Ja, det tror jag verkligen. I sin presentation av sig själv så 

säger Folktinget att det är en organisation för att bevaka rättigheter osv. 

Kanske mera bevaka i efterhand än proaktivt driva. Jag säger kanske. 

Med den erfarenhet som jag också tidigare har haft av president Ahti-

saaris sätt att fungera, och alldeles särskilt under arbetet i denna styr-

grupp, så delar jag helt kollegans Camilla Gunells uppfattning. Detta kan 

vara ett lyft för Folktinget till en helt ny och mycket mera proaktiv nivå i 

vårt samhälle, just där rätten till språk är en grundlagsenlig rättighet 

såsom alla andra och där kravet på frihet från diskriminering ska vara 

mycket starkt. Där spelar Folktinget i framtiden en stor t roll.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Jag tackar vtm Jansson för att han tar upp Ahtisaarigrup-

pen. Det är lite kort tid att under tre minuter redogöra för detta gedigna 

handlingsprogram som kom ut här veckan. Nu är det ett grannlaga ar-

bete att få detta implementerat och verkligen få det efterlevt om alla ac-

cepterar att få in det i regeringsprogrammet. 

Jag tänkte att jag skulle ge vicetalmannen en möjlighet att få utveckla 

uppföljningsarbetet. Jag har förstått att det har diskuterats hur det ska 

skötas. 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Herr talman! Jag kan berätta att ordförande, president Ahtisaari, hade 

sitt eget grepp över det hela. Innan rapporten offentliggjordes förra ons-

dagen hade han personligen träffat praktiskt taget alla partiledare i Fin-

lands politiska liv i riket. Två partiledare hade han i det skedet ännu inte 
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hunnit träffa men kommer att träffa. Uppföljningen är därmed uppen-

bar. Oberoende av sammansättning av nästa regering efter riksdagsvalet 

den 17 april så ska allas krafter sättas in, där vet jag att också president 

Ahtisaaris krafter är tillgängliga, för att i nästa regerings regeringspro-

gram få nya och mera hållbara, uthålliga och strategiska skrivningar för 

ett Finland med två levande nationalspråk.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Jag skulle också vilja rikta ett tack till vtm Gunnar Jansson för 

hans engagemang vad gäller svenska språket. Jag förstod inte själv hur 

allvarlig situationen var före jag trädde in i landskapsregeringen som 

minister. Man ska, inte dagligdags men nästan, ta ställning till olika för-

slag som kommer från rikshåll och de finns inte på svenska, men man 

förväntas ändå ge ett utlåtande på landskapsregerings vägnar. Är man 

lyckligt lottad så finns det en kort sammanfattning. Är man inte lyckligt 

lottad, som jag var här på förmiddagen, så finns det sju rader som be-

skriver alltihop. 

Det är ett oerhört viktigt arbete som att Ahtisaarigruppen har gjort. 

Jag hoppas verkligen att det också kan fortsätta. Som situationen är nu 

så är den värre än värst. 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Kollegan Harry Jansson citerade redan ett avsnitt ur rap-

porten. Åland har en position i det sammanhanget. Förväntningarna på 

Åland är betydande och just enligt den hållning som landskapsregering-

en visar. Det är en mening med självstyrelsen, den vilar på en grund, 

den vilar på folkrätten och, som det står i rapporten; konstitutionell, 

nationell lagstiftning och den är avsedd att följas. Det är alltså statsmak-

tens skyldighet att se till att så sker och att det sker planmässigt, uthål-

ligt och också pålitligt för medborgarna i det här landet och alldeles sär-

skilt i förhållande till Åland. Det blir nästan en ohållbar situation att 

tänka sig ett självstyrt enspråkigt svenskt Åland i ett enspråkigt finskt 

Finland.   

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Henry Lindström 

Herr talman! En tydlig trend i hela världen är att befolkningen flyttar från 

landsbygd och glesbygd till städerna. Vi vet också att livsmedelsförsörjningen 

i världen uppvisar stor osäkerhet. Dels har vi en livsmedelsframställning i 

stora delar av världen som är helt beroende av bevakning. Dels har vi konkur-

rens mellan livsmedelsproduktion och energi i form av bränsleframställning 

av jordbruksprodukter.   

Den 1 oktober 2007 förändrades landskapsandelssystemet, vilket för 

många kommuner har varit mycket bra. Men för en del kommunerna är eko-

nomin fortsättningsvis bekymmersam. Framgången hittills för Åland har va-

rit att vi har haft en helhet av stad, landsbygd och skärgård med god och trygg 

närservice. 
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Herr talman! För att det fortsättningsvis ska vara så behöver inledningsvis 

landskapsandelssystemet utvärderas. Det sker förändringar som i synnerhet 

påverkar de små kommunernas livskraft. I samband med detta borde man 

även se på befolkningsstrukturgrupperna. Vi vet att flera kommuner genom 

befolkningsökning närmar sig en befolkningstäthet som gör att kommunen 

kommer att byta bosättningsstrukturgrupp och därigenom få betydligt lägre 

landskapsandelar.   

Ett Åland där hela Åland lever ger också förutsättningar för närproduce-

rade produkter, bl.a. som råvaror för vår livsmedelsindustri. 

Det är viktigt att vi på det här sättet fortsättningsvis kan trygga möjlighet-

erna för det åländska samhället på olika sätt och därmed ge en livskraft för 

hela Åland. Tack. 

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Talmän! När känner ni er trygga? Bästa kollegor och bästa åhörare, när kän-

ner ni er trygga? Jag tror att man känner sig trygg när man vet att servicen, 

som man är beroende av, fungerar, vare sig det rör som barnomsorg, sjuk-

vård, studieförmåner eller färdtjänst. Att samhällsservicen fungerar när man 

behöver är viktigt. Därför är det också viktigt att landskapets ekonomi är i 

skick. Att den enskildes rätt finns inskrivet i lag. 

Samhällsstrukturen är mindre viktig, alltså om jag lemlänning eller lum-

parlänning. När vi har nått dit att alla kan känna sig trygga både med arbete 

och med service så har vi också nått långt i ett hållbarhetstänkande.  

Jag vill att vi ska se framåt, göra vårt bästa för att ge förutsättningar för fö-

retagen och prioritera när det gäller att fördela våra gemensamma pengar uti-

från ett människonära perspektiv. Vi ska ha ett företagsklimat som är stimu-

lerande, nytänkande och där det finns olika arenor för att diskutera samar-

bete. 

Jag hoppas att vi tillsammans ska kunna titta framåt, vara heller för 

någonting än nästan alltid emot. Att arbeta tillsammans i sak, prioritera barn, 

unga, gamla, sjuka och hjälpbehövande. Att skapa rättsäkerhet i besluten. Så, 

mina vänner skapar vi trygghet. Så vill jag att vi ska se på framtiden tillsam-

mans. Tack.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Jag ska bara i en kort replik ge mitt samtycke till det 

anförandet som hölls nu. Jag tycker att det är bland det viktigaste vi ska 

tänka på om vi ska få hem våra barn. Språket kan vara viktigt, det kan 

också ha betydelse om vi har självstyrelse. Mina båda pojkar är på väg 

hem. Den ena har redan flyttat hem ifrån Sverige och har provat på att 

bo både i Göteborg, Uppsala och i Stockholm. Åland är bäst. Tryggheten 

är viktig, man vet vad man kommer till och det är stabilt och bra. Man 

har en bra service. Det var ett mycket bra anförande. Tack för det. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Tack, jag tycker att det är bra att vi tillsammans kan enas om 

att vi ska ha just det perspektivet när vi tar beslut och inte bara ifrån det 

egna perspektivet vad vi själva tycker att är bra. Vi ska också kunna 

tänka oss in i andra människors situation. Vad är viktigt för den här 

människan som jag just nu sitter mittemot? Vi ska också kunna göra 
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förbättringar för den människan. Det är viktigt att vi har det perspekti-

vet med i besluten.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack, herr talman! Jag tyckte också att vtm Lindholm hade ett bra anfö-

rande. Tryggheten är en viktig sak och det innebär också service. Jag 

håller med vtm Lindholm om att kommunstrukturerna inte är det vik-

tiga. Det är samarbete som vi ska jobba med. Vi ska tillsammans försöka 

åstadkomma servicen. De stora sakerna behöver inte vara i varje liten 

kommun. Man kan jobba tillsammans och samarbeta i de stora frå-

gorna, närservicen ska finnas i varje liten kommun vad den sedan heter 

spelar inte någon större roll.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Rättssäkerheten för den enskilda är väldigt viktig, att man vet 

att man har rätt att få service oavsett om man bor i Mariehamn, Lem-

land eller Lumparland. Det är servicen som är det viktigaste. När man 

behöver service så ska man också kunna få den. 

Sedan ska vi politiker ge förutsättningar för den enskilda att få service 

genom lagstiftning, och det är ju också någon som ska se till att vi har 

pengar att fördela. Därför är det också väldigt viktigt att vi alltid har i 

åtanke att skapa förutsättningar för företagen så att vi också har medel 

att fördela. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! En liten kommentar om ekonomin, det är klart att den 

ekonomiska ekluten som landskapet har genomgått nu inte har varit all-

deles lätt att hantera. Ändå tycker jag att vi har skött det rätt bra ifrån 

regeringspartiernas sida. Ålänningarna har gått ganska opåverkade ge-

nom den. 

Behovet av samarbete och samsyn är jätteviktigt. Det tycker jag att är 

bra. Vi själva här i den här församlingen skulle kunna vinnlägga oss om 

att mindre kritisera varandra och försöka hitta de gemensamma linjer-

na.  

När det gäller hur vi organiserar samhällsservicen så är närservicen 

viktig, den måste finnas på plats runtom i hela landskapet.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Det gäller att man prioriterar rätt. Jag är inte överens med att 

den här landskapsregeringen eller att olika beslut i kommunerna alltid 

har varit prioriterade utifrån det perspektivet som vi har. Det är framåt 

som vi ska se. Det är framåt som vi ska göra ett bra Åland ännu bättre 

och hoppeligen tillsammans.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 
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Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Jag ska ägna mina tre minuter åt näringspolitiken. Jag läser i 

ÅSUB:s årsbok; under de senaste 50 åren har sysselsättningen inom jord- och 

skogsbruk gått ner från 40,6 till 4,9 procent. Under samma tid, 50 år, har in-

dustri, byggnadsverksamhet, transport och post- och televerksamhet legat på 

ungefär oförändrad nivå medan vi har haft en förbättring inom handel, hotell 

och finansiering som har ökat från 1,2 procent till 10 procent och samhälls-

tjänster har ökat från 14, 8 procent av sysselsättningen till 38, 6 procent un-

der de senaste 50 åren.  

Vad har vi då gjort under de här senaste tre och ett halvt åren för att få en 

utveckling till stånd när vi fortsättningsvis satsar såsom vi skulle leva 50 år 

tillbaka i tiden när det gäller vår näringspolitik?  

När det gäller näringsrätten och jordförvärvsrätten så kom lagtingspartier-

na överens om för två år sedan vad man skulle göra och det är inte gjort, sär-

skilt de positiva insatserna som vi var överens om är inte gjorda. Det här är 

ett allvarligt misslyckande för sittande landskapsregering.  

När det gäller sjöfartspolitiken och industripolitiken, nya former för indu-

stripolitiken t.ex. inom cleantech området och när det gäller privata tjänster 

genom hela rangen både export och internt, när det gäller utveckling av 

finansieringsverksamheten, när det gäller utvecklingen av transportverksam-

heten och turismen så har vi fyra förlorade år. 

Den verkliga riskkapitalbristen är alarmerande i landskapet. Något avtal 

med de riksomfattande riskkapitalfonderna har man inte fått som fungerar. 

Åtta företagschefer skrev i tidningen för tre veckor sedan: Vad gör land-

skapsregeringen för att trygga den långsiktiga utvecklingen av åländska före-

tag? Med andra ord, de vet inte och vi vet inte heller. På det sättet är det fyra 

förlorade år i näringspolitiken. Nu måste det tas i med kraft så att vi kan bi-

träda näringslivet att utvecklas inom de områden som är utvecklingsbara och 

de områden som är betydande. Tack, herr talman. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! En minut är väldigt kort tid. Fyra förlorade år i nä-

ringspolitiken, säger ltl Roger Jansson.  

De här åtta direktörerna skrev ett brev till landskapsregeringen. Den 

offentliga biten innehåller övertagande av beskattningen. Man hade 

synpunkter på hembygdsrätt, jordförvärvs- och näringsrätten och även 

på näringspolitiken, som ltl Roger Jansson själv sade. Som någon annan 

sade här i en replik tidigare; det viktigaste för dem var att det skulle vara 

enkelhet och tydlighet i myndighetsutövandet. Att man skulle jobba med 

skattegränsproblematiken för mikroföretag. Och att man skulle särskilja 

på näringsavdelningen så att man klart ser vad som handlar om jord-

bruk och vad som handlar om övrig näringsverksamhet. Man sade också 

att det ska finnas fungerande flygtrafik till Stockholm och Helsingfors. 

Det var de konkreta åtgärderna som man begärde och allt detta arbetar 

vi på och det har väl också synts, tycker jag. Vi arbetar vidare med det 

här.  

Talmannen  

Tiden är ute! 
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Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Efter knappt fyra år med den här landskapsregeringen 

skriver de här åtta cheferna: Vad gör landskapsregeringen för att trygga 

den långsiktiga utvecklingen av åländska företag? Med det menar de att 

landskapsregeringen under de här snart fyra åren inte har gjort någon-

ting särskilt för det. Det är en allvarlig anklagelse, det är en allvarlig frå-

geställning som vi också här i lagtinget har lyft för vår del många gånger 

och som vi har diskuterat också med den nytillträdde näringsministern. 

Den nytillträdde näringsministern har naturligtvis inte fullt ansvar för 

de nästan fyra förlorade åren. Näringsminister Eliasson har en chans att 

i alla fall göra korrigeringar i den obalans som vi har i vår näringspolitik 

när det gäller att befrämja framtiden.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Olof Erland, replik  

Herr talman! Ser man på näringslivets utveckling de senaste åren och 

särskilt sedan krisen så är det inte förlorade år utan det är ju en fantas-

tisk styrka. Vi har ju haft nästan fullständig sysselsättning som har räd-

dat vår ekonomi så här långt. Det som det här s.k. toppdirektörerna sä-

ger är att de är oroliga på långs sikt för att man vill ta över beskattning-

en, för att man inte har stabilitet och enkla regelverk och man är orolig 

för att landskapet går in och ska styra verksamheten t.ex. genom en sjö-

fartsutvecklare eller en konsulent. Om de har rätt eller fel säger jag 

ingenting om. De viktiga i näringspolitiken är att skapa grunderna och 

förutsättningarna, inte att gå in och peta. Det är min tolkning av direk-

törerna.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag hör till dem som är enormt imponerad av det åländska 

näringslivets styrka att klara de tre nedgångarna i våra konjunkturer 

som vi har haft de senaste 20 åren; i början av 90-talet, i början på 

2000-talet och nu i slutet av 2010-talet. Därmed har sysselsättningen 

kunnat hållas uppe. Att vi har klarat sysselsättningen så väl är ju för att 

vi har ökat samhällstjänster från 14,8 till 38,6 procent. Det är alldeles 

klart att det är imponerande hur det åländska näringslivet har klarat sig. 

Men det är inte det som vi talar om när vi talar om näringspolitik. Nu 

går de själva ut och säger att de ser att det inte finns en trygghet för den 

långsiktiga utvecklingen för åländska företag. Det är en signal till oss po-

litiker som vi måste ta på allvar.  

När det gäller beskattningen sade de uttryckligen att de ville veta vad 

övertagandet av beskattningen innebär.  

När det gäller ramlagstänkandet så är det ett svar som vi kommer att 

ge senare.    

Talmannen  

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Carina Aaltonen 

Herr talman! Förväntningarna var många när regeringen för lite mer än tre 

år sedan presenterade sitt handlingsprogram med rubriken tillsammans för 
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uthållig utveckling av hela Åland. Vi skulle få en regering som skulle hålla fo-

kus på miljöarbetet, som medvetet skulle arbeta för ett renare Östersjöhav 

och som det står i regeringens handlingsprogram - arbeta för ett miljöanpas-

sat jordbruk, för ett hållbart och miljöanpassat vattenbruk samt för en 

minskning av utsläppen från hushållen. Men det blev inte riktigt så. Det är 

snarare tvärtom. Man säger en sak men besluten går en annan väg. Två ex-

empel; på landskapets egna marker har man naturligtvis alla möjligheter i 

världen att följa sitt eget handlingsprogram och arbeta för ett mer miljöan-

passat jordbruk. Åtminstone förväntar man sig detta. Men inte alls. Land-

skapsregeringen förkastar det arrendeanbud som är mest miljöanpassat och 

ekologiskt med hänvisning till att man har inte sådana kriterier med i an-

budsförfarandet och därför antar man det bud som ger lite mer pengar och 

som därmed är konventionellt och utan högre ambitioner på miljöanpass-

ning. 

Exempel nummer två; på landskapets och allas vår egendom ute på Stor-

näset i Sund går man vidare med planerna på att exploatera och upplåta stora 

delar av det naturskyddsvärda området till en golfbana. Trots att fyra byråer 

inom förvaltningen har sagt nej. Trots att den senaste anlitade arkitekten för 

golfbanan avsade sig uppdraget eftersom det fanns för stora naturskyddsvär-

den att kriga mot. 

Man kan inte hänvisa till hållbar utveckling bara ibland och när man själv 

tycker att man kan använda sig av detta. De tre aspekterna ekologiskt, eko-

nomiskt och socialt hör ihop och man måste beakta alla. Min uppfattning är 

att den ekologiska aspekten används som en relativ faktor och att man har 

större tyngdpunkt på den ekonomiska eller sociala delen.  

Vi måste tänka långsiktigt, i synnerhet i miljöfrågor. Vi måste göra bra be-

slut idag. Det vi skadar eller förstör idag kan gå evigt förlorat eller ta generat-

ioner att reparera.  

För att inte äventyra eller betydligt försämra möjligheterna till att också ha 

ekologisk odling på Åland i framtiden vill socialdemokraterna att regeringen 

inför en egen samexistenslagstiftning med syfte att förhindra odling av GMO-

grödor på Åland. Här finns idag en stor samsyn inom regeringspartierna, hos 

oppositionen, hos producentförbundet och framförallt hos ålänningarna. Här 

kunde regeringen verkligen agera och leva upp till devisen tillsammans för 

uthållig utveckling - och jag är övertygad om att majoriteten av ålänningarna 

skulle uppskatta ett sådant klokt och framåtsyftande ställningstagande. Tack, 

herr talman.  

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Ja, ltl Carina Aaltonen, vi hade en ganska ingående 

diskussion i de här frågorna bara för en vecka sedan när jag besvarade 

de enkla frågorna både när det gällde ekologisk odling, Grelsby och 

Stornäset. Jag har bara en minut på mig, så tiden är väldigt kort.  

Vi har samma uppfattning och inställning nu som vi hade för en vecka 

sedan. Det långsiktigt hållbara, det är hela tiden en balansgång där man 

måste ta hänsyn till alla tre komponenter; ekologi, ekonomi och socialt. 

Det är inte så enkelt att man bara kan säga ekologiskt. När man ska fatta 

besluten och göra något så måste man hänsyn till alla de här tre. Vi för-

söker av bästa förmåga göra den riktning som vi tycker är optimal för 

Åland.  
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När det gäller samexistenslagstiftningen så har vi haft ett samråd med 

lagtinget. Vi är på gång med det här och det känner ltl Carina Aaltonen 

mycket väl till.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Vi har tidigare idag hört lantrådet säga att det finns kriterier och punk-

ter i regeringen som man ska följa när det gäller de här tre aspekterna; 

ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Som jag ser det så får de ekologiska 

aspekterna alltför ofta stryka på foten och man använder det som en re-

lativ faktor istället för att ta den ekologiska aspekten i första hand och ha 

det som ett tyngdpunktsområde. Jag menar att den här regeringen inte 

uppfyller sitt handlingsprogram där man säger; ”tillsammans för uthål-

lig utveckling”. Man uppfyller inte pratet om hållbar utveckling. Man sä-

ger en sak men man gör en annan sak. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Raija-Liisa Eklöw 

Herr talman! Några ord om samhällsreformen ur gräsrotsnivå och ur en liten 

kommuns vinkel.   

Vad skall då en samhällsreform resultera i? Är det frågan om att minska 

antalet kommuner på Åland och om så är fallet hur? Eller är det fråga om att 

ordna den kommunala servicen på bästa sätt så att vi kan garantera den nor-

diska välfärdsmodellens grundservice för våra invånare.  

Liberalernas politik har varit att all förändring måste komma underifrån, 

från kommunerna själva och från ålänningarna själva. Och den grundtanken 

lever delvis ännu. Det är den kommunala servicegivaren och de kommunala 

brukarna som bestämmer hur man vill ha det i sin kommun. Det är den dis-

kussionen som förs när man planerar kommunens serviceproduktion som ger 

riktlinjerna till utvecklingen. Man kan fråga sig; kan vår kommun på egen 

hand ge bästa servicen inom barnomsorg eller vore samarbete med någon 

annan att föredra. Kan vår kommun ensam ta hand om det allt större skaran 

äldre som behöver hjälp i sin vardag och ålderdom eller är det bättre att sam-

arbeta med någon annan kommun. Har vår kommun råd och möjligheter att 

anställa kompetent personal till hela den allt mera specialiserade tekniska 

sektorn med miljö och byggnadsdelen på sin lott. Och om svar på dessa och 

många andra frågor är nej, måste man söka samarbete och inte stint stirra på 

de geografiska kommungränserna som för länge sedan gjorts till markering 

för en enskild kommun. 

Den av ÅSUB gjorda utredningen ”Invånarnas syn på kommunernas verk-

samhet och organisation” ger en bra bild av vad ”vanliga” ålänningar anser 

om sitt samhälle och i slutändan ger den riktlinjer för politiker i arbetet att 

ändra samhällsstrukturen så att de tillbuds stående ekonomiska och perso-

nella resurserna räcker till även i framtiden.  

Stödet för sammanslagningar är stor enligt utredningen och då särskilt i 

belysningen av problemen i den egna kommunen och dess möjligheter att er-

bjuda professionell och tillräcklig service på de olika samhällsområdena. Men 

å andra sidan är kommuninvånarna dock beredda att betala mera skatt för att 

trygga service. Tack, herr talman!  
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Ltl Runar Karlsson, replik 

Talman! Ltl Raija-Liisa Eklöw pratar om kommunstrukturen, eventuella 

sammanslagningar och samarbete. Man har prövat samarbete inom 

många områden, senast inom sophanteringen MISE. Man tog krafttag 

och skulle se till att hela Åland skulle skötas av ett enda bolag. Det här 

har smulats sönder. Nu har man faktiskt konstaterat att det är bättre 

och billigare, både ekonomiskt och för miljön, att var och en kommun 

sköter sitt. Det är inte så enkelt att man bara ska slå ihop kommunerna 

och tro att det ska bli bättre och billigare. Det finns också exempel på att 

det precis är tvärtom.  

Ltl Raija-Lisa Eklöw, replik 

Herr talman! Det är inte alls sagt att kommunsammanslagningar gör det 

ekonomiskt billigare för kommunerna. Det har man t.ex. erfarit i riket 

där man har slagit ihop kommuner. Det har tvärtom gjort att det har 

blivit dyrare. Det finns det forskning på. Det som man kanske kan ga-

rantera i många fall, och särskilt på det sociala området, är att man får 

en kompetensökning och en trygghet för invånarna. Jag förespråkar inte 

heller att man ska slå ihop kommuner. Man ska samarbeta där det går 

att samarbeta. Man kan hålla sin självständighet där som man anser att 

det är bättre. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Gun Carlson 

Herr talman! I en sådan här allmänpolitisk debatt skulle man kunna ta upp 

många angelägna frågor t.ex. hälso- och sjukvård, äldreomsorg med mera. 

Man skulle också kunna prata om förnyelsebar energi istället för kärnkraft 

och räddningsverksamhet med tanke på Japan. Det är händelser som ingen 

går oberörd igenom. Vi kanske ändå inser att vi har det bra, trots att vi gärna 

klagar. 

Jag vill ändå välja en fråga som hör till grunderna för självstyrelseutveckl-

ingen. Det är jordförvärvsfrågan som många talare redan har lyft här. Jag var 

ordförande i den parlamentariska kommittén för hembygdsrätt, jordförvärv 

och näringsrätt. Den kommittén diskuterade mycket ingående förhållandet 

mellan lag och förordning. Vi enades i kommittén, alla partier var med, om 

orden som följer; ”grunderna för fysiska och juridiska personers rättigheter 

ska regleras i landskapslag. Detta krav medför ett behov av att till land-

skapslag överföra vissa av de bestämmelser som för närvarande ingår i 

landskapsförordningen om jordförvärvstillstånd. Landskapsregeringen bör 

vid beredningen av landskapslag utforma grunderna för beviljande av jord-

förvärvstillstånd mot bakgrund av jordförvärvslagens syfte, inkluderande 

nationalitetsskydd, och landskapsregeringens nuvarande praxis.” Det här 

gäller såväl fysiska som juridiska personer. ”Kommittén föreslår därför att 

det bör införas klara och enhetliga grunder för när planering av markom-

råden förutsätts för beviljande av jordförvärvstillstånd.” Det här var någon-

ting som hela parlamentet stödde, centern stödde det absolut. Vi anser att 

man inte kan göra en ändring i förordning utan man måste göra det i lag. Vi 

anser att det skulle gå emot denna kommitté som ändå bestod av samtliga 

partier. Därför ser vi ingen möjlighet att ändra enbart kortsiktigt i förord-
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ningen. Vi vill också ha en konsekvensutredning av de föreslagna ändringar-

na. 

Vi hörde redan centerordförande Harry Jansson säga att Åland behöver 

specialkunskaper, kompetenser och skattekraft. Vi kan också konstatera att 

den allmänna meningen om tillgång till attraktiv mark, stränder, är en förut-

sättning för inflyttning. Man kan också fundera på om det faktiskt är sant. 

Det är lite grann ett hån mot Japan igen, tycker jag. Man lyfter strandområ-

dena så otroligt. Det känns inte riktigt konsekvent. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det är alldeles riktigt att kommittén var överens om att 

grunderna för de här regelverken skulle finnas i lag. Jag har hela tiden 

också förfäktat att det måste vara på det sättet. En del av det som finns i 

förordning och i direktiv idag måste överföras till lag. Jag trodde att vi i 

kommittén var helt överens om att det snabbt skulle göras när det gällde 

de förslag som vi hade för att befrämja inflyttning till landskapet och när 

det gällde turistbyarnas utveckling. Nu har det gått två år sedan dess och 

det har inte kommit någonting. När det gäller närheten till strand, bero-

ende på var man sätter gränsen 30, 20 eller 10 meter, det kanske inte di-

rekt har att göra med grunderna för självstyrelsen och systemet.  

När man har misslyckats med att hålla tidtabellen för lagstiftningen 

må man åtminstone genomföra det här som är fullt möjligt snabbt. Så 

att vi sedan under nästa mandatperiod får göra de nödvändiga och hel-

täckande lagstiftningsförändringarna. 

Talmannen  

Tiden är ute! 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Jag hör vad ltl Roger Jansson säger. Det är inte i enlighet 

med vad vi diskuterade i kommittén. Jag tycker också att det har tagit 

lång tid, javisst, vi kan inte säga annat. Det är lite bedrövligt att det är 

så. Men trots det, ser vi inte i centern som att det är så bråttom med rät-

ten till stränder på planerat område, så att man skulle föra in det i för-

ordning, eftersom vi alla vet att en förordning har ingen betydelse. I för-

ordning kan man enligt Högsta Domstolen inte införa avslag. Rätt till 

avslag får inte åberopas i förordning, medan däremot en rätt till en för-

mån kan möjligen finnas i en förordning. Nog skulle det ge väldigt kons-

tiga vibrationer om vi skulle genomföra det här enligt nu gällande. Det 

här är någonting som centern har svårt att gå med på. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Danne Sundman, replik  

Talman! Man har konstaterat att den här förordningen inte har en till-

räcklig fullmakt i lagen. Om man tänker på hur man gjorde med forn-

minnescirkusen där man väntade på en förordningsfullmakt för att göra 

registret, då måste man vara konsekvent och då måste man centern rätt. 

Inte kan man ändra en förordning som inte har laga grund. Däremot 

kan man ändra prövningsprinciperna i jordförvärvslagen och helt enkelt 
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börja bevilja tillstånd. Sedan kan man reda upp det och lagstifta om den 

här prövningsrätten som kommittén har föreslagit.  

Kommittén leddes ju av ltl Gun Carlson, är det inte frustrerande att 

ett sådant idogt arbete, som kommittén gjorde, inte har lett till resultat 

på så här lång tid som två år?  

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Javisst skulle det ha varit trevligt om alla våra ändringar i 

lagarna skulle ha varit uppfyllda. Vi vet att det finns olika skäl till det. 

Dels har vi redan hört talas om det här idag, att det är brister i lagbered-

ningsresurserna. Det handlar också om att man inte är enig i frågan. Det 

förstår ju vem som helst.  

För centern är jordförvärvsfrågorna en del i grunden för självstyrel-

sen. Vi är inte beredda att ändra det för snabbt utan att ha klart vilka 

konsekvenserna blir. Skulle man ändra detta i förordning så tror vi att 

det kan leda till många oönskade affärer. Vi tror inte det här är avgö-

rande för långsiktig utveckling för åländska företag. Vi tror verkligen 

inte att strandnära boende är så saliggörande och avgörande. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag noterade att ltl Gun Carlson säger att ärendet är svårt 

för centern och man vill inte ändra det för snabbt. Det kan jag förstå. 

Det är ju ändå två år sedan som det här arbetet utfördes. Ltl Carlson var 

ordförande, jag vill ge en eloge för ett gott arbete. Nog är det märkligt att 

man inte kan komma vidare. 

När det gäller detta med lagstiftning eller inte, som jag ser det hand-

lar det ändå om att komplettera möjligheterna till undantag såsom det 

är nu. Vi kan ta många områden när det gäller planerat område. Det 

uppfyller allt utom när det gäller strandnära områden. Det här Weiss-

fallet som har varit väldigt uppmärksammat stupade just på det. Jag 

tycker att man kan komplettera principerna med det. Man behöver inte 

ha lagstiftningsprocessen.  

När ltl Carlson säger att det här är så svårt för centern så känner jag 

en rädsla av att man på sedvanligt maner försöker skjuta detta över va-

let. Man känner på något sätt att man måste vara positiv samtidigt som 

det är ett svårt ärende. Jag känner faktiskt väldigt stor rädsla att det går 

med detta som med EU-böterna. 

Talmannen  

Tiden är ute! 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Det här ser jag definitivt inte som någon valfråga. Jordför-

värvsfrågorna har i alla tider varit med i centerns åsikter. Man skall för-

söka styra det enligt gällande jordförvärvslag, både jordförvärvslagen 

och landskapslagen om jordförvärv. Nu vet vi att vi behöver ändra land-

skapslagen om jordförvärv och föra in de bestämmelser som finns i för-

ordningen. Det är det som vi hävdar. Som jag säger igen, det är ingen 
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valfråga. Det är ingenting som vi försöker skjuta över valet. Men det är 

heller ingenting som vi kan dagtinga om.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Talman! Som jag ser det så har den här tiden inte någon betydelse alls, 

att man inte har hunnit lagstifta och därför skulle måste ta en förord-

ning. Det faller på sin egen orimlighet. Skulle det vara så då i alla andra 

frågor? Att så fort man inte hinner lagstifta så tar man en förordning. 

Det är helt enkelt inte möjligt att ta den förordningen enligt 21 § 2 mom. 

i självstyrelselagen. Den säger att enskildas rättigheter skall vara i lag. 

Den i sin tur är ju till följd av den nya grundlagen. Det är inte ens möjligt 

att förändra det här i en förordning. Vi vill vara en lagstiftande försam-

ling och inte vara någon form av bananrepublik eller liknande. Fastän 

det också tar tio år så måste det fortfarande tas i en lagstiftning. Det är 

det enda instrumentet som vi har.  

Ltl Gun Carlson, replik 

Det är helt korrekt, kollegan Karlsson. Enskildas rätt ska vara i lag och 

inte i förordning. Det är ju det som vi försöker genomföra just med 

tanke på den nya grundlagen som inte har funnits så hemskt många år.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Jag ska försöka säga något om näringspolitik på tre minuter.  

Åland har ett välstånd som behöver förklaras och analyseras. Det är inte så 

att näringslivet har blivit efter och landskapsregeringen har satt käppar i hju-

let eller grus i maskineriet. Vi har ett starkt näringsliv. Det har visat sig i den 

globala krisen och lågkonjunkturen att vårt näringsliv är robust.  

Vad beror det här på? Åland har alla nackdelar som man kan tänka sig en-

ligt ekonomisk teori. Avstånd till marknaderna, höga kostnader, småskalighet 

och begränsad kontroll över viktiga faktorer såsom beskattningen osv. Ser 

man på utvecklingen av näringslivet så är det inte egen beskattning som har 

gjort näringslivet starkt. Det är inte heller stödpengar från landskapsrege-

ringen, eller tidigare landskapsstyrelser, som har gjort näringslivet starkt. 

Utan det är en entreprenörsanda, det är ett samhälle som har en speciell an-

passningsförmåga och utvecklingsförmåga.  

Ser vi på omvärlden så talar man kunskapstriangel, man talar om innovat-

ioner och uppfinningar. När det gäller uppfinningar, forskning och utveckl-

ingspengar så ligger landskapet Åland i kategorin lägst i Finlandsregionen. 

Och ändå har vi denna utveckling. Då måste man när man bedriver närings-

politik utgå från verkligheten och analysera den. 

I näringspolitiken har man under den här perioden från visst oppositions-

håll sagt att jordbruket är så litet så att vi måste dra ner på personalen. Sjö-

farten är så viktig att vi måste ha massor med personal där i stället. Antalet 

byråkrater ska vara i proportion till bruttonationalprodukten och det är na-

turligtvis totalt fel. En näring som sköter sig själv på marknaden, på den in-

ternationella marknaden, har lyckats själv att skapa sina förutsättningar. Det 
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har sjöfarten gjort men med utbildningen naturligtvis och med det stödsy-

stem som EU har tillåtit.  

Vad ska man då göra när det gäller näringspolitiken? Ja, man ska samla 

den kompetens som behövs. Man ska ha en enhet för tillväxt och utveckling, 

där man är vägledare för näringslivet och där man ger möjligheter till kontak-

ter. Vi hade för några år sedan ett kunskapsnätverk för Åland som inklude-

rade alla finska innovationsinstitutioner. Då kan man skapa kontakterna med 

uppfinnarstyrelsen, uppfinnarföreningen, TEKES, teknologicentralerna och 

handels- och industriministeriet. Den här enheten för tillväxt och utveckling 

borde man utveckla tillsammans med Ålands Näringsliv, Företagarförening-

en och andra organisationer.  

Ltl Runar Karlsson 

Herr talman! Stora utmaningar står framför dörren för många av värdens 

länder och regioner. Så också för oss på Åland. De största utmaningarna är 

tillräckliga energitillgångar, miljön och ekonomin. 

Vi politiker måste nu samla oss och dra åt samma håll så att vi fortsätt-

ningsvis kan behålla vår välfärd. 

Jag har sagt det förut, herr talman, och jag säger det igen: Vi måste fun-

dera på om parlamentarismen just nu är det bästa för Åland? Det vill säga att 

ha en regering och en opposition som bara strider och drar åt varsitt håll. 

Idag finns det 11 kloka mandat i oppositionen som har lite eller ingen möj-

lighet att påverka ekonomin, sjukvården, gymnasialskolorna, näringspoliti-

ken, miljöarbetet, trafiken och andra för ålänningarna viktiga frågor. 11 man-

dat, herr talman, motsvarar 10 000 ålänningar. Alltså kan man säga att av 

Ålands 28 000 innevånare står 10 000 utanför möjlighet att påverka sin var-

dag inom nämnda områden. 

Herr talman! Jag inser att det inte finns en tillräcklig vilja att göra en paus 

från parlamentarismen. Därför är alternativet en mycket stark regering efter 

nästa val. Idag har de obundna talat för att det måste till en förändring i sy-

stemet. Frisinnad Samverkan säger att vi måste förena våra krafter. Libera-

lerna vill ha rådslag. Socialdemokraterna vill ha en stark regering. Ålands 

Framtid vill också ha någon form av förändring. 

Centerns partiordförande Harry Jansson skrev i senaste Centeraktuellt att 

vi efter nästa val måste få en regering som stöds av minst 25 lagtingsledamö-

ter. Därför, herr talman, torde det finnas en bred vilja till en stark och bred 

regering efter nästa val. Förslagsvis skulle alla partier som har fyra mandat 

eller mer ingår i landskapsregeringen efter höstens val. 

Herr talman! Vi säger ofta att kommunerna måste samarbeta för att möta 

morgondagens utmaningar. Låt oss börja i lagtinget! 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag reagerade lite på påståendet om att man har en oppo-

sition och regeringen i ett parlamentariskt system som ”bara strider och 

drar åt olika håll”. För vår del när det gäller budgetutvecklingen, efter 

nedgången i inkomsterna, så har vi tillsammans med landskapsrege-

ringen fört ingående diskussioner om nödvändigheten av strukturför-

ändringar. Vi har också här i lagtinget i utskottssammanhang jobbat 

med många frågor.  
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När det gäller självstyrelsens utveckling så har vi haft en gemensam 

grupp som har jobbat fram det. När det gäller jordförvärvs- och närings-

rättsregler så är det samma sak. Det finns åtskilliga metoder i en funge-

rande parlamentarism att ha ett brett samarbete. Men då måste man ha 

en regering som är beredd att ta emot de utsträckta händerna och inte 

bara säga nej till allting och säga nej även till goda förslag. Vi har många 

omröstningar i salen som vittnar om det. Se sig själv i spegeln så kan 

man säkert göra betydande förbättringar. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag tror inte att det beror på den här regeringen att det 

inte fungerar. Det är systemet som gör att det inte fungerar. Jag har 

själv suttit här i 12 år. Jag har märkt att det är samma sak efter varje val. 

Det är strid, man skyller på det ena och det andra och man får inte vara 

med osv. Jag hävdar fortfarande att man på något sätt åtminstone borde 

få en mycket stark regering efter nästa val. Vi har så stora utmaningar så 

att man måste samla sig.  

Oppositionen vill gärna göra det bästa och kanske inte spara så myck-

et heller. Därför blir det låsning och det blir inte bra för Åland som hel-

het. Jag håller inte med om vad ltl Jansson säger.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Olof Erland, replik  

Herr talman! Det verkar som ltl Runar Karlsson längtar tillbaka till sön-

dagsskolan och det är väl legitimt. Men han kanske också längtar till-

baka till den samlingsregeringsprincip som var före 1988.  

När det gäller styrkan hos en regering så ankommer det inte bara på 

regeringen. Jag tror att den här regeringen håller ihop ganska bra. Det 

vet jag inte, men jag tror det. Man lägger ofta fram eniga förslag. 

Det som stör parlamentarismen i det här regerandet är att grupperna 

inte stöttar upp sin regering. Vi har haft reservationer och kuppartade 

omsvängningen i utskotten som ställer till problem.  

I nästa mandatperiod ska det vara en lagom stor regering som ska 

vara handlingskraftig och ha stöd från sina grupper, tycker jag. Att 

späda ut regeringen är att underkänna oppositionen. Kanske problemen 

med oppositionen är att man går inför att obstruera som t.ex. i finans-

förvaltningslagen.  

Talmannen  

Tiden är ute! 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Talman! Jag bedömer ingen här i salen, vare sig att bedriva söndags-

skola eller någonting annat. Jag tycker att systemet är fel, inte personer 

som sådana, det tänker jag inte gå in på. Jag tror att systemet inte är till-

räckligt bra. Som det nu är så är det 11 av 30 mandat som står utanför 

och de representerar över 5 000 röster. Det är skäl att tänka på. Man 

måste åtminstone få en starkare regering vad gäller mandat än vad vi 

har idag. 
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Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag uppskattar givetvis ltl Karlssons omsorg om oss i oppositionen och 

de kloka krafter som finns i oppositionen. Det är vi helt eniga om. 

När ltl Karlsson säger att vi måste få till stånd en bred och stark rege-

ring och vi måste få till stånd en samlingsregering då tänker jag nog att 

vi är på väg bakåt i politiken och inte framåt. Jag tror att mycket av detta 

bottnar i en oro för att centern riskerar att hamna utanför i nästa rege-

ring. Så tror jag faktiskt att det är. Det viktiga är ju att man har en stark 

regering som vågar stå fast för det regeringsprogram som man har lagt 

fram och att man framförallt har förtroende mellan de partier som sam-

arbetar i regeringen. Det är just detta, att vi har två partier som inte har 

förtroende för varandra, som har lett till de här fyra förlorade år, precis 

som Harry Jansson sade i inledningen av den här perioden. Regeringen 

behöver inte vara så väldigt bred. Jag håller med ltl Karlsson om att den 

måste vara stark och den måste utgöras av partier som har förtroende 

för varandra. För det är bara då som man kan samarbeta. 

Talmannen  

Tiden är ute! 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Det är ett friskhetstecken att man kan diskutera det här i 

salen och ha olika åsikter. Man brukar alltid komma dit som man vill 

komma.  

Det är i ”samlingsregeringar” som man har nått längst. Det ser man i 

jordförvärvs- och näringsrättsfrågan. Den gruppen gjorde ett jättebra 

jobb. Man hade aldrig kommit fram till det om man inte hade haft en 

parlamentarisk grupp.  

Inom det största området, ÅHS, finns också ”samlingsregering”. Där 

är också alla med och deltar. I de stora, viktiga och tunga frågorna är 

inte regeringen ensam. Där är hela lagtinget med. Det visar lite på detta 

att man att åtminstone måste komma fram till en regering som stöds av 

flera än vad det görs idag. Det är min absoluta övertygelse. Framtiden 

kommer att visa att jag har rätt. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Danne Sundman, replik  

Herr talman! Till det första vill jag säga att man måste vänta med att 

bilda regering till efter valet. Annars respekterar man inte folkviljan som 

uttrycks den 16 oktober i lagtingsvalet. 

Sedan är det allra viktigaste att få en stark och samspelt regering. Den 

behöver nödvändigtvis inte vara bredare än vad den är idag. Idag har re-

geringen ofta bara tio mandat här i lagtinget; liberala lagtingsgruppen, 

ingen annan stöder regeringen, resten är i opposition. Det är det som är 

problemet. Det är inte antalet ledamöter. Det räcker med 16 eller det 

räcker med en majoritet av de avgivna rösterna nuförtiden. 
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Vad som inte ska finnas i nästa regering är partier som bara driver 

sina egna intressen och hela tiden filibustrar och står tillbaka för den 

allmänna utvecklingen. Vi måste ta krafttag med ekonomin. Att det 

finns sådana partier i åländsk politik idag är det stora problemet. Jag 

ska inte nämna namn. Ltl Runar Karlsson kanske själv kan tänka ut vem 

jag menar? 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Ltl Sundman säger att väljarna ska säga sitt. Det håller jag 

helt med om. Jag sade att om man har fyra mandat eller flera så ingår 

man i regeringen. Då säger ju väljarna sitt.  

För övrigt är min fullständiga övertygelse att nästa regeringen kom-

mer att bestå av betydligt fler än 16 mandats styrka. Det är jag helt över-

tygad om. Ingen vågar bilda en regering med bara 16 mandat efter nästa 

val, det tror jag inte med tanke bl.a. på hur vår ekonomi se ut.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Jag är lite fundersam över ltl Runar Karlssons logik. Jag tror 

inte det är så enkelt att man kan dra en parallell och säga att en sam-

lingsregering är en stark regering. Om vi går tillbaka till professors 

Sverker Gustavssons anförande här i fredags så talade han om en positiv 

parlamentarism. Det är ju det som är det viktiga. Jag tror att i ett öppet 

demokratiskt samhälle finns det plats för en regering och det finns också 

plats för en opposition. Det är samspelet mellan regeringen och opposit-

ion som för demokratin framåt, istället för att ha det i slutna rum som 

det så fall skulle bli i en samlingsregering. Jag kan inte alls på något vis 

tänka mig att stöda Runar Karlsson i den här idén. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Talman! Det är ingen ovanlighet. Hälften av Ålands offentliga service 

sköts utan parlamentarismen. Kommunerna har ju inte någon parla-

mentarism. Där regerar man tillsammans och det fungerar utmärkt. Jag 

säger inte nu att vi ska avskaffa det här. Jag sade också själv att det 

skulle vara under en tillfällig tid på grund av de svåra tiderna som vi ab-

solut kommer att befinna oss i efter valet. Jag inser att det inte finns nå-

gon majoritet eller kanske ens någon som stöder mig i det här. Därför är 

en stark regering att föredra. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Det fanns en orsak till varför man lämnade det gamla sy-

stemet 1988 och övergick till parlamentariskt system. Sedan kan man 

diskutera hur det har fungerat men det är en annan sak. Det stora pro-

blemet var just då att man hade samlingsregeringar som inte fungerade. 

Tidvis fungerade de kanske, men ofta blev det väldigt hårda politiska 

låsningar inom regeringen och då kom man ingenstans. Det ledde till att 

politiken flyttade in i regeringskammaren. Det var ett dolt och slutet sy-
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stem som hade ganska dålig transparens. En återgång till detta vill vi 

inte ha. Däremot håller jag helt med om att det är viktigt att vi har en 

stark regering och regeringsmakt. Men det förutsätter att basen håller 

ihop. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Det är klart att det är viktigt att basen håller ihop. Obero-

ende av vem som sitter i regeringen kommer det alltid att krackelera lite. 

Det är lätt att säga ifrån oppositionen att det här skulle gå som en dans 

bara man skulle sitta med i regeringen. Så är det ju inte. Den krackelerar 

alltid och det strids på ett eller annat sätt. Fortsättningsvis anser jag att 

vi måste sluta lederna och samarbeta. Det är min absoluta övertygelse, 

annars klarar vi inte av det här. 

Talmannen  

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Margaret Lundberg 

Tack, herr talman! Jag tänkte ta upp ett ämne som jag tror att vi kan vara 

ganska eniga om, nämligen äldreomsorgen. Vi har diskuterat det ganska in-

gående här under hösten. Jag tycker ändå det är aktuellt i och med att man i 

riket har kommit till att de kvalitetsrekommendationer för äldres vård och 

tjänster som gavs för tre år sedan behöver tryggas i lag eftersom det finns 

kommuner som har uppenbara brister i de äldres omsorg.  

Vi har också på Åland kvalitetsrekommendationer för äldre. Men kommer 

det att räcka här med dessa rekommendationer för att garantera att de äldre 

ska den vård och omsorg som de behöver? Eller borde vi också lagstifta för att 

trygga deras tjänster och för att de ska få en mer likartad omsorg och service? 

Jag skulle hoppas att man inte behöver göra det, att man följer de här kvali-

tetsrekommendationerna. När man tittar på andra områden som barnomsorg 

och skola så tror jag ändå att vi kommer att behöva lagstifta för att garantera 

servicen för de äldre. 

I kvalitetsrekommendationerna i landskapsregeringens målsättning så står 

det att ungefär 90 procent av alla över 75 år ska få bo hemma. Detta är givet-

vis bra om det är det som de äldre vill. 

Ser man på information från våra närliggande regioner ser det ut som det 

har gått för långt. Äldre tvingas bo hemma med hemhjälp även om det inte 

räcker till utan de skulle behöva ett äldreboende som skulle ge dem bättre 

service och trygghet.  

För att inte vi ska hamna i liknande situation behöver vi ha en bra fram-

förhållning och samarbeta om det här, att vi får flera äldre omsorgsplatser 

och att man verkligen har ett val. Jag tror att en form av effektiverat service-

boende skulle vara bra, att man har en flexibel planering så att det inte heller 

bli flyttningar så fort som vårdbehoven ökar.  

För skärgårdskommunerna så tycker jag den här servicen behöver finnas 

nära. Det är väldigt viktigt att man också får stanna kvar där till livets slut, 

såsom man har det idag. Att man inte ska behöva flytta bara för att man be-

höver mera service utan att man kan fortsätta på det viset som vi har idag. 

Närheten är det allra viktigaste, det har vi hört många säga här idag. När det 

gäller den här omsorgen så behöver vi ha det nära.  
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När det gäller planeringen så behöver det finnas med i ett tidigt skede när 

man planerar för de äldre. Och att de äldre också får vara med och säga vad 

de egentligen vill. Vi kanske tycker någonting helt annorlunda när vi är friska 

och pigga och vi tror kanske inte att det kommer att gå så att vi behöver 

äldreomsorg. Därför tror jag att det är väldigt viktigt att vi har de äldre med i 

planeringen. 

Jag tycker ytterligare att man behöver mera kompetent personal och led-

ning inom äldreomsorgen. Också personalen inom hälso- sjukvården och so-

cialvården behöver få mera utbildning i de äldres sjukdomar och funktioner.  

Talmannen  

Tiden är ute! 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack, herr talman! Jag tror att man behöver fundera över lagstiftning 

när det gäller kvalitetsrekommendationer för äldre. Vi har rekommen-

dationerna. Jag tycker mig ha upplevt att de bara sätts fram på ett bord i 

äldreboendet och de diskuteras inte överhuvudtaget. Då är det någon-

ting som man kanske inte tar på allvar på samma sätt som om det skulle 

finnas en lagstiftning när det gäller äldre. Jag tror att det är någonting 

som man behöver fundera på, som ltl Lundberg sade. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik  

Talman! Jag vill ge mitt stöd åt de tankegångar som ltl Margaret Lund-

berg har. Jag har också sagt i mitt anförande här idag att det är väldigt 

viktigt att man får detta i lag reglerat eller att man åtminstone ger till-

lämpningsdirektiv från landskapsregeringens sida. 

Idag har jag också lämnat in en motion vad beträffar äldreomsorgen, 

där klämmen lyder; ”man behöver analysera behovet av tydligare lag-

stiftning för att tillgodose de äldres rättigheter.” Det är jätteroligt att 

redan innan jag har hunnit presentera den motionen så har jag upplevt 

att det finns stöd för de här tankegångarna. 

Återigen, tillsammans kan vi göra det bättre för en grupp, åtminstone 

vad beträffar den här frågan. 

Ltl Margaret Lundberg, replik 

Det är väl bra om flera tänker samma sak. Då är vi väl på rätt spår. Jag 

tror ju inte att lagstiftning medför att det här kommer att fungera. Det 

krävs nog många olika former av samarbete och resurser, både inom 

privata sektorn och olika organisationer. Det är ett väldigt vidsträckt 

område och det behöver jobbas väldigt mycket framåt med det.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Det är ju en mycket viktig fråga som ltl Margaret Lundberg tar upp. Det 

här är en fråga som socialdemokraterna har drivit på redan sedan 90-

talet. Kollegan Barbro Sundback har motionerat om att Åland borde 
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vara ett föredöme inom äldreomsorgen och att vi borde ha en äldre-

omsorgslag.  

Också vi har lämnat in en ny hemställningsmotion där vi föreslår: ”att 

landskapsregeringen tillsätter en parlamentarisk kommitté med upp-

gift att ta fram ett underlag till en äldreomsorgslag”. Jag föreslår att 

det är ett bra tillfälle om ltl Lundberg också vill hjälpa till att driva på 

det här arbetet, så kan vi förhoppningsvis så småningom ha en äldre-

omsorgslag som tryggar de äldres rättigheter i samhället.  

 Ltl Margaret Lundberg, replik 

Jag tror att vi kan vara ganska eniga om det här. Det ligger oss varmt om 

hjärtat att våra äldre ska ha det bra. Många gånger fungerar det inte all-

tid så i praktiken. Därför tror jag faktiskt att den här lagstiftningen be-

hövs. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Jag begärde också replik för att ge mitt stöd för det 

här anförandet och att man ska beakta de äldre som är i behov av vård. 

Man behöver definiera vad äldre är. Jag sitter i social- och miljöutskottet 

med ltl Roger Jansson. Fast han har passerat 65 år och är pensionär så 

kan jag definitivt intyga att där är det inte frågan om att han behöver 

något stöd och hjälp, vi har också Gun Carlson och många fler. Vem är 

äldre och vem har det här behovet? 

Ltl Margaret Lundberg, replik 

Jag riktade in mig på dem som är över 75 år. Man kan dela in det i tredje 

och fjärde åldern. Främst gäller det dem som är över 75 år som är i be-

hov av vård och hjälp. Det kanske finns några här som har några kvar 

dit.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Jag delar helt ltl Margaret Lundbergs synpunkt på att vi ska 

värna de äldre. Det är vår skyldighet att se till att de som har byggt vårt 

samhälle får en god vård på ålderns höst.  

Däremot är jag inte beredd rakt av att stöda ett lagförslag. Vi har tidi-

gare sett några förslag som också skulle värna utsatta grupper, i det här 

fallet skärgårdsbefolkningen på rikssidan. Den lagen har verkat i 20 år 

och den är fullständigt tandlös och därigenom bara en hyllvärmare. 

Jag skulle också önska en komplettering i ett annat närliggande om-

råde. Ledamoten efterfrågan ytterligare kompetens och ledning inom 

den sociala sektorn. Vad är det som ledamoten efterfrågar då?  

Ltl Margaret Lundberg, replik 

Mitt anförande blev lite för långt för ovanlighetens skull. Jag tänkte att 

det inte bara är de som arbetar med de äldre utan även de som jobbar 

inom hälso- och sjukvården och socialvården ska ha tillräcklig kunskap 
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och få utbildning om äldres sjukdomar och funktioner. Så att det blir be-

redare kunskap. Ju större och bredare kunskap som man har så ju bättre 

är det för de äldre. 

Talmannen  

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Åke Mattsson 

Tack, fru talman! Mitt anförande kommer att hålla sig kring missbrukarsitu-

ationen i landskapet. Tyvärr är det dags att igen att alarmera kring det här. 

En snabb omvärldsanalys ger vid handen att problemet är påtagligt i våra 

omgivande regioner. Vad innebär detta? Ja, enligt en utredning som kom för 

snart ett år sedan kostar missbruket landet Sverige 150 miljarder på år. Gör 

man ett snabbt överslag med Sveriges 9 miljoner och våra 28 000 invånare så 

skulle det motsvara en kostnad på runt 40 miljoner euro per år på Åland. 

Man kan naturligtvis inte ta sådana här hisnande siffror ur sitt sammanhang, 

det är inte möjligt att jämföra äppel och päron. Men det är uppenbart att det 

finns stora summor att spara i effektiva åtgärder mot missbruk.  

Hur ser det ser ut på Åland idag? Vi har fått information om att Åland lig-

ger dåligt till. Vi har näst högsta antalet narkotikabrott per innevånare i lan-

det, endast Helsingfors ligger högre än Åland just nu. Vi har i och för sig duk-

tiga poliser som utreder de här brotten. Men sanningen är inte bara där. Vi 

har för mycket narkotika här. Tillgången på narkotika är relativt god, enligt 

polisen. Framförallt har vi stor tillgång på hasch. Amfetaminet ökar, det har 

inte funnits här förut men nu är det markant att det tilltar kontinuerligt och 

det är en utpräglad drog på Åland. Det har kommit de sista åren. Exstacy är 

också på återkommande från att ha varit borta, nu kommer det från Östeu-

ropa. Opiater som Subutex och Suboxone finns det ett nyintresse för. 

 Nätdrogerna drabbar även Åland och vi har samma lagstiftningsproblem 

här. Bruket av lokala svampar med LSD-rus är etablerat. 

Vi har en mer organiserad försäljning än tidigare. Det finns huvudleveran-

tör, distribution och missbrukare idag. Man beställer direkt till Åland och får 

den levererad på plats. Det finns langare med rent vinstintresse som verkar 

på den åländska marknaden. 

Egendomsbrotten kan i allt högre grad knytas till missbrukssektorn. Man 

kan få bort en kille p.g.a. att han flyttar härifrån eller hamnar i fängelse och 

då kan cykelstölderna halveras över en natt. Stölderna är oftast missbruksre-

laterade. Åland är en transitort för methamfetamin. Man har tagit fast sådana 

som har kommit till Sverige via Åland med methamfetamin som är absolut 

den värsta drogen. Nya användare kommer till, i varje utredning som polisen 

startar upp så är det nya missbrukare med.   

Det är mer krävande utredningar än tidigare. Man har med jurister, det är 

väldigt omständligt för polisen att komma framåt. Polisen upplever att det 

även blir dålig kontinuitet i arbetet i om med att det måste vara en viss 

backup till övriga verksamheter. Man måste göra avbrott i sin utredning och 

det är inte bra.  

Tullen prioriterar frågan högt men personalresurser minskar också där. 

Man har en hund i bruk och en hund under utbildning. Det finns en överfö-

ring av myndighetsbruk. Idag gör man förundersökningen i Åbo, vilket är 

väldigt negativt. 
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Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! När det handlar om missbruksproblematik, när det handlar 

om narkotikabrott så tar ltl Åke Mattsson alltid upp de frågorna. Det är 

bra och det är viktiga frågor. Han har ett stort engagemang. Han beskri-

ver alltid problemen väl. När det gäller problem så behöver man också 

ha lösningar.  

När jag pratade med vår representant i den parlamentariska gruppen 

som faktiskt ltl Åke Mattsson leder och som ska komma med lösningar 

så är han oerhört frustrerad och det är också andra medlemmar i den 

här gruppen. Jag tycker faktiskt att ltl Åke Mattsson, trots sitt starka en-

gagemang, börjar få lite trovärdighetsproblem. Det gäller ju också att få 

fram lösningar. Det går ju inte bara att beskriva problemen i alla sam-

manhang. Varför händer det ingenting i den parlamentariska kommit-

tén?  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, fru talman! När det gäller den parlamentariska gruppen så är 

mandatet väldigt otydligt från början. Man har bestämt att vi ska ha det 

här uppdraget. Vi har också regeringsrepresentanter med i gruppen. 

Man kan komma med input och föra vidare. Man göra det via den här 

gruppen. Jag har varit med och lagt ner den parlamentariska jämställd-

hetsdelegationen. Polisdelegationen kommer också att läggas ned på 

sikt. Det är det som man strävar efter för att få något nytt. Det är väldigt 

svårt att få drivkraft i de här delegationerna. Det är ju bra att ltl Anders 

Eriksson har information. För att det ska vara ett bra informationsflöde 

mellan ministern som är med på alla möten och oppositionen så är det 

bra att man har den öppningen att man försöker föra informationen vi-

dare. Vi har ingen budget, vi har ingen beslutandemakt, vi har inte sek-

reterare men på tre minuter hinner man inte gå in på det.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Det var en ärlig och tyvärr en bra bild av verkligheten som 

kollegan Mattsson här gav oss. En vän av ordning måste fråga sig hur 

det har blivit så här negativ utveckling under den här mandatperioden? 

Vi räknar ju vårt ansvar i mandatperioder. Det är då som vi kan göra 

någonting när vi har det särskilda ansvaret. Vi har gruppen under kolle-

gan Mattsson som är tillsatt för länge sedan för att råda bot på den nega-

tiva utvecklingen. Vi har liberalerna som leder politiken inom det här 

området med egen polisminister, egen socialminister och egen rege-

ringschef. Vilken är kollegan Mattsons förklaring till att politiken har 

misslyckats inom det här området? 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, fru talman! Misslyckas är en sanning med modifikation. Inom 

vissa områden så fungerar det här. Pratar man med den sociala sidan 

när det gäller vården så är man väldigt tillfreds med situationen. Man 

tycker att man kan hantera det. Man har koll på missbrukande barn och 

man har prioriterat många frågor. Man har psykolog med i arbetet och 
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man har byggt upp den delen ganska bra. I andra delar kanske det inte 

är så tillfredsställande uppbyggt. Det finns många faktorer som spelar 

in.  

I en så här kort debatt är det svårt att gå in på det närmare. Det är 

viktigt att vi flaggar för det och konstaterar att vi har problem här. Det 

var min avsikt.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Fru talman! Bästa ltl Mattsson, jag är imponerad av det engagemang och 

de kunskaper som ltl Mattsson besitter inom det här området. De här tre 

minuterna använde ledamoten till att tala om hur bedrövligt landskaps-

regeringen och hans egen minister har skött de här frågorna. Jag skulle 

rekommendera ledamoten att begära ett nytt anförande om vad som har 

gjorts och vad som behöver göras för att vi ska få det här på rätt spår, 

om det nu har skötts så här dåligt som ltl Mattsson vill påstå.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, fru talman! Den tolkningen får minister Thörnroos stå för själv. 

Jag har inte kritiserat landskapsregeringen. Jag konstaterade att så här 

ser det för närvarande ut. Om man skulle ha en lösning på det proble-

met att man kunder plocka bort narkotikan över en natt så skulle det ju 

vara gjort i världen. Man kanske har gjort fel saker, man kanske inte har 

gjort tillräckligt mycket på alla områden. Sedan kan det vara så att man 

helt enkelt inte kommer framåt. Skulle det vara en enkel lösning så 

skulle man kunna fixa det här. Det viktigaste i det här skedet är att man 

tittar på det här och väcker den här frågan, vilket man också tycker från 

polisens sida. Man kommer med den här informationen från polisen och 

tullen. Det var en överraskning för mig också. 

Talmannen  

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Ulla-Britt Dahl 

Fru talman! Jag tänkte prata lite om hälsopolitik i tre minuter.  

En god hälsa hör till det viktigaste i livet. Förlorad hälsa kan äventyra möj-

ligheter till utbildning och arbete, vänner och familj. Med hälsa i all politik 

avses att man i allt beslutsfattande och verkställande borde fundera över häl-

soeffekterna av dessa beslut och hur de påverkar olika människogruppers 

möjligheter att leva hälsosamt, så skriver landskapsregeringen i förslaget till 

hälsopolitiskt program.  

En hälsokonsekvensbeskrivning visar effekter som politiska beslut kan få 

på människors hälsa.  

För hälsan finns ingen egen organisation i samhället. Den enskilde har 

stort ansvar för sin hälsa. Samtidigt finns det många situationer där den en-

skilde inte själv kan påverka grundförutsättningarna för sin hälsa utan är be-

roende av den som fattar beslut kring skola, arbetsmiljö med mera.  

Hälsan beror på ett samspel mellan en mängd olika faktorer. Det handlar 

om vad vi gör, om vårt arv men också om ekonomi och kultur. 
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Hälsomålen för Åland enligt hälsopolitiska programmet 2010-2020: Skapa 

förutsättningar för hälsofrämjande levnadsvanor. trygga barns och ungas 

hälsa och välfärd, främja välbefinnande i arbetslivet, upprätthålla funktions-

förmågan bland de äldre och att följa upp hälsa och välfärd bland ålänningar-

na samt åtgärder för att främja dessa. 

Hälso- och sjukvården har stora möjligheter att påverka den långsiktiga 

hälsoutvecklingen både genom sin kompetens och genom sin breda kontakt-

yta till allmänheten. Vården bör präglas av en helhetssyn och ett hälsoorien-

terat förhållningssätt. Vården kan också medverka till att förstärka det friska 

hos invånarna. 

Ett ökat inslag av hälsofrämjande synsätt innebär att man ska fokusera på 

det som är friskt och stärka de faktorer som påverkar hälsan positivt t.ex. so-

ciala nätverk, bra livsmiljö och möjlighet till delaktighet.  

Samverkan är mycket viktig för att kunna främja hälsan. Viktiga aktörer i 

folkhälsoarbetet är offentliga sektorn, näringslivet och olika medborgarorga-

nisationer samt den enskilda individen. Delaktighet, medverkan och infly-

tande är viktigt för att det hälsofrämjande arbetet ska bli framgångsrikt. Tack 

fru talman.  

Ltl Torsten Sundblom 

Tack fru talman! Jag är fullständigt övertygad om att den åländska skärgår-

den är värd att bevaras levande och att hela Åland på sikt gynnas av en le-

vande skärgård. För att skärgården ska ha en ljus framtid behövs investering-

ar. De senaste årens sparkrav har visat att det är nödvändigt att investera för 

att sänka skärgårdstrafikens driftskostnader. Det betyder att ju kortare 

sträckor vi kör med våra färjor desto bättre är det för landskapets kassakista. 

Jag ska försöka se framåt och nämna fyra åtgärder, det finns flera, som ger 

möjlighet till en bättre och billigare trafik än vi har i dagsläget. 

1 Förbindelsen till Föglö. Det finns en utredning ”Fast förbindelse till 

Föglö” på trafikavdelningen i digital version för alla som är intresse-

rade. Där är alternativen för avsnittet till Föglö medtagna. Åtgärder på 

den sträckan har stor betydelse för den övriga utbyggnaden.  

2 Förbindelsen Föglö till Kökar, där ser jag endast ett alternativ; färja 

östra Föglö till Kökar 50 minuter med 12 knop. 

3 Med blicken mot nordost är alternativen flera. Sträckan från nuva-

rande färjfästet på Överö till ett nytt färjfäste västan på Sottunga är 4 

sjömil och vidare till ett nytt färjfäste sydväst på Seglinge är det 3,5 

sjömil till, totalt 40 minuter med 12 knop. Alternativet kan vara det 

kortaste passet mellan Föglö och Sottunga som är 1,8 sjömil, alltså un-

gefär 10 minuter. Från Sottunga till Seglinge är det 2,5 sjömil som går 

under 15 minuter. Det betyder två färjor och en lösning med betydligt 

större miljöingrepp. Där behövs en prioritering. Vilket alternativ är 

bättre? 

4 Ser vi på avsnittet från Lappo norrut kan det enligt tidigare planer 

byggas ut till ett ca 800 meter långt linfärjepass alternativt bro som 

skulle möjliggöra en avsevärd förkortning av norra linjen från Hum-

melvik som skulle angöra en ny ändhamn på Björkö eller södra Lappo. 

Jag tror att södra Björkö är bättre.  
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Det här är fyra projekt som man kanske kunde förverkliga under en 15-20 års 

period. Om det arbetas på två fronter samtidigt, kanske ännu snabbare, men 

det viktigaste är beslutet om byggstart. 

Jag vill uttala en förhoppning att lagtingets budgetbeslut den 22 december 

om tillsättandet av en projektledare för kortruttsutbyggnaden ska ge fram-

tidstro till skärgårdsbefolkningen. Tack.  

Ltl Mika Nordberg, replik 

Fru talman! Jag vill tacka för fina förslag som ltl Sundblom lyfte fram. Vi 

har själva ifrån obunden samling många gånger velat vara framåtseende 

och har presenterat olika alternativa trafiklösningar för skärgården. Nu 

är det tyvärr så att tiden har runnit iväg för den här regeringen. Vårt 

hopp står till att vi ska få något konkret att hända efter valet i höst.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack fru talman! Jag hoppas att den här projektledaren ska hinna börja 

ta i de här frågorna inför nästa budgetberedning. Då har vi kommit en 

bit på väg. Det viktiga är ett beslut och att vi sedan gemensamt kan ar-

beta framåt.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Det var ett intressant och engagerat anförande. Vi som sitter 

här i salen dagligdags vet att Torsten Sundblom brinner för skärgårds-

trafiken. Jag delar i mångt och mycket det som framkom här.  

Det kommer att presenteras ett kortruttsmeddelande här under vå-

ren. Avdelningen arbetar med meddelandet för tillfället. Det finns ju 

mycket gammalt kvar som vi tar tillvara. Öarna och holmarna ligger ju 

kvar på samma ställen där de har varit. Jag ser nog fram emot under 

den här mandatperioden att fortsättningsvis ta ett aktivt grepp inom 

skärgårdstrafiken. Vi som bor, verkar och lever i skärgården vet att det 

är vår enda förutsättning för fortsatt utbyggnad och överlevnad. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack fru talman! Ja, det är sant. Det viktiga är att vi kommer till en 

byggstart. Det här var ett inlägg i debatten som jag hoppas att också dina 

tjänstemän på avdelningen läser när man arbetar med meddelandet. Så 

får vi debatterade detta sedan när meddelandet kommer. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Sirpa Eriksson 

Fru talman! Jag är bekymrad över de funktionshindrades rättigheter på 

Åland. Vi kunde härom veckan läsa i en tidningsartikel att de funktionshind-

rade i de åländska kommunerna inte alltid får sina lagliga rättigheter. Det är 

inte bra. Det hjälper inte att vi i lagtinget stiftar lagar såsom handikappser-

vicelagen, tolklagen, lagen om närståendestöd med mera, om lagarna inte 

följs i kommunerna. De flesta av oss lagtingsledamöter sitter också i kom-

munstyrelser och fullmäktigen med mera. Vi borde fråga oss hur det ser ut i 
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min kommun med dessa frågor? Sparar min kommun bort subjektiva rättig-

heter från de funktionshindrade kommuninvånarna? Är det verkligen rimligt 

att kommuninvånarna måste besvära sig för att få sina lagliga rättigheter?   

Det förvånar mig att bara en liten procent av närståendevårdarna utnyttjar 

sin rättighet till fem dygns ledighet per månad. Lagen säger att vården för 

den hjälpbehövande ska vara ordnad på ett ändamålsenligt sätt. I många 

kommuner erbjuder man avlastning bara på servicehem, vilket naturligtvis 

inte alltid är ändamålsenligt för yngre personer. Lagens mening blir inte upp-

fylld.  

I Salo i riket ger man ett arvode på 100 euro per dygn till en släkting eller 

vän som ställer upp för att ta hand om den handikappade personen medan 

närståendevårdaren är ledig. Det finns även gott om privata vårdalternativ dit 

kommunen kan ge servicecheckar.  

Det gläder mig att det numera finns privat servicehem i Mariehamn just 

för avlastning.  

Hur fungerar personlig assistans på Åland? Det är en subjektiv rättighet 

för gravt funktionshindrade. Tyvärr finns det inte här någon pool för person-

lig assistans som det till exempel finns i Stockholm. Om den funktionshind-

rade vill gå på bio så beställer han eller hon en assistent från poolen. Denna 

pool är ett privat företag som säljer sina tjänster till de funktionshindrade och 

poolen bekostas av samhället. 

Jag önskar att liknande företagsamhet skulle komma igång även på Åland. 

Alla kommuner kan inte tillhandahålla all service själv utan andra lösningar 

behövs. Det är dags för företagsamhet inom det sociala området även på 

Åland. Behov finns, betalare finns men aktörer fattas. Tack, fru talman.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag trycker att det varit intressant anförande. Om jag kommer ihåg rätt 

så började ltl Eriksson sitt anförande med att säga att hon är bekymrad 

över de funktionshindrades situation. Jag har också kommit fram till 

samma slutsats. Vi funderar alltmera på de här frågorna. Hon avslutar 

med att säga att man borde få till stånd privata företag för att hjälpa till.  

Det tycker jag också är en intressant tanke. Det är någonting som ligger i 

linje med vad jag många gånger själv har förfäktat. Jag tycker att anfö-

randet var bra, jag tycker att förslagen var bra. Jag undrar om inte ltl Er-

iksson har haft någon möjlighet att få någon respons ifrån landskapsre-

geringens sida när det gäller de här förslagen? Eller ser ltl Eriksson det 

här mera som en kommunal fråga, att det är ute på de olika kommunala 

instanserna, i fullmäktige och i kommunstyrelser som man ska agera? 

Det blev lite oklart för mig. 

 Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Tack, fru talman! Det är klart att landskapsregeringen som tillsynsmyn-

dighet kan vara ännu mera effektiv. Man måste se till att kommunerna 

följer lagarna och att det budgeterats. Såsom jag har sett så kan vissa 

rättigheter vara väldigt lågt budgeterade, t.ex. närståendestöd, alltså 

närståendevårdarnas ledigheter och annat inom handikappservicen. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  
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Ltl Folke Sjölund 

Fru talman! Jag vill i mitt inlägg beröra frågan om ett eventuellt övertagande 

av skattebehörigheten från staten till Åland. 

Jag har alltid haft som utgångspunkt att om behörighet ska överföras till 

självstyrelsen så ska det leda till en förbättring för den åländska befolkningen 

och medborgarna. 

När det gäller egen beskattning är det bra att gå vidare och diskutera frå-

gan med riket. Det måste ju leda till ingående utredningar och analyser av 

konsekvenserna för de åländska skattebetalarna, såväl för medborgarna som 

för näringslivet och organisationerna. Någon sådan utredning har inte gjorts 

och kan heller inte göras förrän vi vet hur ett framtida eget skattesystem 

skulle se ut. Det är ett demokratiskt minimikrav att, för det första; de 

åländska medborgarna får säga sitt om egen beskattning i en folkomröstning, 

som kan vara ett lagtingsval. För det andra; underlaget för en sådan omröst-

ning måste utgå ifrån ett konkret förslag till hur skattesystemet ska se ut. 

Min analys är att utgångspunkterna är de som nämnts i debatten så här 

allmänt nämligen:  

1) Den egna beskattningen ersätter klumpsumman  

2) Olika stödformer, bl.a. sjöfartsstödet skulle överföras till landskapet  

3) Var och en part står för sina kostnader, vilket innebär att i den mån 

landskapet övertar administration, t.ex. skatteadministrationen, så ska också 

landskapet stå för de kostnaderna och vice versa i fall det flyttas åt andra hål-

let.  

Till detta kommer en ny fråga, nämligen vem ska finansiera vindkraftsstö-

det, inmatningstarifferna, som ligger inom skatteområdet? 

Min analys, som jag har gjort på basen av bl.a. ÅSUB:s utredning, visar att 

ett övertagande av den statliga skattebehörigheten leder till ett bortfall av in-

komster och ökade och omfördelade utgifter. Det här kan sammanlagt handla 

om ganska stora pengar. Ett bortfall av klumpsumman kan ge ett underskott 

om cirka 25-30 miljoner. Sjöfartsstödet ökar landskapets utgifter åtminstone 

för kommunal- och kyrkoskatteandelen från lönerna på cirka 12-15 miljoner 

per år. Nya administrativa kostnader för bl.a. skatteförvaltning är också 

några miljoner. Inmatningstarifferna ger en hel del kostnader också.   

Konsekvenserna av detta är att en omfördelning av landskapets budget 

sker med en förskjutning från service till medborgarna till ökade administra-

tiva kostnader och överföringsutgifter. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det var ett intressant anförande på flera sätt. Jag hör till dem som har 

varit tveksam till att man ska gå in så väldigt mycket på detaljer, på det 

sätt som ltl Sjölund gjorde nu när det gäller skatteövertagande. Jag har 

varit rädd för att man på klassiskt åländskt sätt skulle drunkna i detaljer 

och skjuta sönder ett väldigt viktigt projekt.  

Det här brevet ifrån de åtta toppdirektörerna fick mig att börja fun-

dera på att det kanske är hög tid att vi börjar bli lite mera konkreta. 

Om vi pratar om en folkomröstning och det vi vet idag, så då är frågan 

folkomröstning om vad? Det behöver ju tas fram betydligt mera under-
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lagsmaterial innan man kan ha en sådan folkomröstning. Mitt svar på 

hur ett framtida skattesystem ska se ut är att i ett inledningsskede så ser 

det troligtvis relativt lika ut som det skattesystem som vi har idag. Sedan 

får man börja anpassa det till åländska förhållanden i samförstånd med 

näringslivet och i samförstånd med arbetsmarknadens organisationer. 

Det är min absoluta uppfattning. Men börjar vi trassla in oss i detaljer så 

är jag rädd för att hela projektet skjuts i sank. Jag hoppas att det inte är 

det som ltl Sjölund vill.  

Talmannen  

Tiden är ute! 

Ltl Folke Sjölund, replik 

Fru talman! Om det är på det viset att vi kan visa på att det är till fördel 

för ålänningarna då ska vi naturligtvis jobb på det vidare. Min analys 

hittills visar att det inte är så. Därför så är det nu hög tid att faktiskt bör-

jar diskutera vilka fördelarna och nackdelar är och vad konsekvenserna 

blir av det hela. Vad som är att vänta av en eventuell egen beskattning är 

vi definitivt skyldiga att visa våra medborgare. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Danne Sundman  

Fru talman! Det slog mig här under replikrundan att det behöver sägas lite 

om detta om jordförvärv. Nu är det på tapeten att ändra bestämmelserna när 

det gäller att tillåta personer som flyttar till Åland som vill ha fastboende på 

planerade strandtomter. 

Obunden samlings lagtingsgrupp understöder i sak. Sedan kan vi konsta-

tera att landskapsregeringen strider om huruvida man ska sätta detta i lag el-

ler förordning. I den parlamentariska kommittén sade man att det här ska 

sättas i lag och det är alltid att föredra. Både centern och liberalerna har både 

rätt och fel samtidigt. Det här är juridik i den högre skolan. Idag är det så att 

den prövningsrätt som landskapsregeringen har i de här frågorna får man 

ifrån jordförvärvslagen, som har status som grundlag. I och med att de här 

förordningsfullmakterna som finns i lag inte är tillräckliga utan endast ger 

rätt för tekniska bestämmelser så är det ”Oklahomafritt”. Det finns egentligen 

inget regelverk, annat än landskapslag som i viss mån reglerar det här. Men 

när det gäller de här tekniska bestämmelserna så finns det inte några sådana. 

Det finns bara en praxis som landskapsregeringen har använt. Den praxisen 

formas vid varje beslut, särskilt om man väljer att gå vidare och bli mera libe-

ral. Då är det krav på icke diskriminerande grund vilket innebär en backven-

til. Man kan inte sedan diskriminera nästa sökande och inte ge det tillstånd 

som man gav åt en tidigare sökande.  

Det är inte, som förespeglas här, så katastrofalt att en majoritet i land-

skapsregeringen kan ändra om det är på förordningsnivå. Det är ännu värre 

idag. Det är så att kansliministern själv, på enskild föredragning, kan ändra 

praxis genom att ta ett beslut att nu gör vi så här. Den här förordningen får 

man inte följa i sak. Man får alltid vara mer positiv, om det har positiv rätts-

verkan för den sökanden. Man får inte vara negativ och hänvisa till förord-

ningen, för förordningen gäller inte. 
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Man kan fast imorgon ändra praxis och börja bevilja jordförvärvstillstånd 

för sådana här tomter. 

Man måste också fundera på, som är viktigt, huruvida man ska kräva 

någonting annat än att området är planerat? Ska man också kräva att det är 

av landskapet godkänt 11-paragrafområde, så att man går in för att börja 

ställa villkor i jordförvärvstillståndet så att man begränsa utvecklingen i nå-

gon mån? Det finns också sådana idéer om en viss procent av kommunens 

yta, ett visst antal tomter, då kan man hålla koll på utvecklingen om man vill, 

om man ser det behovet.  

Det är egentligen allra viktigast att man skulle ställa krav i kunskaper på 

svenska i likhet med hembygdsrätt. Är frågan om undantag från sådant som 

ursprungligen krävde hembygdsrätt så borde man visa på en sak, att man av-

ser att bo och verka här och att man kan svenska så att man fungerar i det 

åländska samhället. Kanske det är en ännu viktigare diskussion som man 

borde ta samtidigt som den här ändringen. Införa samma krav på kunskaper i 

svenska, vilka också borde definieras, som parlamentariska kommittén sade.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Tack för den här sakliga informationen. Det är alldeles rik-

tigt att nu gällande jordförvärvslag inte ställer några hinder i vägen för 

landskapsregeringen att på självvalt sätt utforma vilka regler man ska 

använda när man beviljar jordförvärvstillstånd när det gäller t.ex. frågan 

om strandnärheten. Det finns idag i ett landskapsregeringsbeslut. Det 

betyder att det inte kan ändras hur som helst. Ska man ändra beslutet så 

måste man väl göra det på samma sätt som det har tillkommit. Det har 

tillkommit i plenum. Jag menar att den vägen måste man gå tillväga. 

Det kan man göra omedelbart när man har tövlat med tidsfaktorn med 

lagändringen. Men däremot står vi också fast vid det som vi kom över-

ens om i den parlamentariska kommittén; att alla de här regelverken 

som vi har nämnt i kommittén att ska vara lag, och det är i stort sett alla, 

också ska vara lag. På grund av landskapsregeringens senfärdighet har 

vi sagt att nu tillfälligt fram till det att nästa regering tillträder så kan 

man göra det på ett enklare sätt.  

Ltl Danne Sundman, replik  

Herr talman! När jag sade att båda har både rätt och fel så är det så. 

Man måste tänka bort den här förordningen. Man kan inte ändra i en 

förordning som inte existerar. Den är icke existerande. Även om den är 

publicerad i Ålands författningssamling och den används av kommu-

nerna så finns den inte juridiskt sätt, annat än när det gäller tekniska 

bestämmelser eftersom den inte har laga grund. Man får aldrig i ett av-

slag i ett jordförvärvsbeslut hänvisa till den här förordningen. Då rycker 

det tvärt, då säger Högsta Förvaltningsdomstolen att det har ni inte rätt 

att göra, förordningen är olaglig. Därför finns det bara en praxiskatalog 

som dels finns i ett dokument som är fastställt i plenum, och som också, 

tack vare icke diskriminerande grund och den backventil juridiskt som 

det innebär, består av alla beslut som tas om något beslut avviker till det 

positiva. Man har flyttat fram positionerna och det är svårt att backa 

utan att diskriminera en sökande som kommer efteråt.  
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I likhet med Roger Jansson så tycker jag att man kan ändra det här. 

Men det är inte tillfredsställande att prövningsrätten inte fastställs i lag, 

vilket vi kom fram till i kommittén. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Mika Nordberg 

Talman! Jag kommer att hålla mig till ekonomiskt ansvarstagande. 

Landskapet har vunnit rättegången angående förseningskravet gentemot 

bolaget som byggde fartyget Skarven. Det har i samband med det, via media, 

framkommit att bolaget är likviderat. Det finns inga pengar i det bolaget. Det 

här innebär att det kommer att vara väldigt svårt att kunna få förseningsbö-

terna ifrån dem som bör betala. De är ju därför som man har en bankgaranti. 

Det hade även landskapsregeringen. Landskapsregeringen hade en bankga-

ranti på 1,8 miljoner euro för att säkerställa sig att vid t.ex. en försening så 

skulle man få ersättning. Den här bankgarantin finns inte. Vem är ansvarig 

för att inte bankgarantin finns? Det är de åländska skattebetalarnas gemen-

samma pengar som ryker, 1,8 miljoner euro. Vem är ansvarig för det?  

Ltl Carina Aaltonen 

Herr talman! Tre minuter var väldigt kort och jag hann inte riktig med mitt 

miljöanförande till slut.  

Jag skulle vilja ta upp de senaste dagarnas katastrof i Japan. Det visar på 

att det som inte kunde ske har skett. Kärnkraftens utbyggnad i Finland är ett 

starkt hot mot Åland, liksom slutförvaringen av radioaktivt avfall som nu 

planeras på båda sidor om oss.  

Jag vill passa på att dela ut lite rosor. Miljöminister Katrin Sjögren har va-

rit väldigt engagerad i frågan om slutförvaringen av kärnkraftsavfall. Här har 

regeringen tydligt tagit ställning på ett bra sätt, tycker jag.  

Med tanke på det som sker just nu i Japan skulle jag gärna se att regering-

en också tydligt tar avstånd från och kraftfullt markerar mot fortsatt kärn-

kraftutbyggnad i Finland. Här kan alla ålänningar passa på att höra sig för 

var riksdagskandidaterna står i frågan om kärnkraft.  

Det är inte bara själva kärnkraftsverken i sig och slutförvaringen som är 

starka hot mot Åland, även de ökade kärnbränsletransporterna på Åland är 

riskabla. Här är det viktigt att Åland så snabbt och målmedvetet som möjligt 

dels minskar sin energianvändning men också gör sig oberoende av kärn-

kraftsproducerad el och fossila bränslen. Det här kan ändras genom att man 

stöder den egna producerade förnyelsebara energins andel av elproduktion-

en. Tack, herr talman!  

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Det blev tidigare här i debatten en lite euforisk inställning till 

utvecklingen av det svenska språket i Finland efter att Ahtisaarigruppen blev 

klar med sitt arbete. Det är bra. Men man måste observera de enorma svårig-

heterna som vi har i det här projektet. Jag vill upprepa det som jag sade inför 

Folktinget i lördags. Vi måste på alla sätt stödja Ahtisaarigruppens 25 punk-

ter och jobba vidare med dem. Men vi måste förstå vad de 25 punkterna och 

åtgärderna kan göra, dels i det politiska livet och dels på tjänstemannasidan 

som är enormt stor i vårt land, både på den kommunala och statliga sidan. 
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Hur ska de här punkterna sedan genomsyra hela verksamheten så att de når 

sitt slutmål? Och vilket är slutmålet? Ja, det är mötet mellan den enskilda 

svenskspråkiga åldringen, barnet eller vuxna personen som är dålig på finska 

eller den psykiskt sjuka människa som absolut inte går att hjälpa på annat 

språk än modersmålet. Det mötet måste fungera. Det är en lång väg mellan 

Ahtisaarigruppens 25 punkter och den verklighet som finns ute i landet för 

medborgarna.  

När vi nu vidtar de absolut nödvändiga åtgärderna i Finland, som kom-

plement till grundlagen och språklagen genom de här 25 punkterna i Ahti-

saarigruppens arbete, så ska vi vara medvetna om att det stora arbete som fö-

restår oss inte heller sedan är tillräckligt. Det måste implementeras ända ner 

på individnivå. Huruvida man måste lagstifta om kunskapen för tjänstemän-

nen i praktisk svenska på ett helt nytt sätt blir en framtida fråga. Om man se-

dan ska använda sig av den kanadensiska metoden som är långt mer utveck-

lad än vad den är i Finland, för att klara av servicen till språkminoriteten, el-

ler om det finns i Schweiz eller andra länder metoder som är användbara. Jag 

tror att det är viktigt att hålla i minnet att de åtgärder som Ahtisaarigruppen 

nu föreslår fortfarande är på lite övergripande nivå, även om de är på en nivå 

under grundlagen och språklagen. Bara att genomföra dessa 25 punkter poli-

tiskt är ytterst svårt. Det finns till och med en punkt som jag menar att är 

omöjligt, jag tror det var 24:e punkten, att YLE Svenska ska ha samma resur-

ser för att ge samma service till de svenskspråkiga medborgarna som finska 

YLE har när det gäller på public service. Redan detta är politiskt omöjligt. Jag 

ville komplettera diskussionen på det här sättet. 

Minister Veronica Thörnroos  

Talman! Ltl Mika Nordbergs ställde ett antal retoriska frågor under sitt inlägg 

här och jag hade inte möjlighet att svara på det då på grund av att jag inte be-

fann mig i salen.  

Jag vill komma med ett förtydligande vad gäller Skarven. Som ni säkert 

känner till allihop så inleddes en förlikningsprocess i Stockholm. Där fram-

gick det med all önskvärd tydlighet att landskapsregeringen hade rätt på alla 

sina punkter. Landskapsregeringen fick då en dom. En dom är en förutsätt-

ning för att kunna driva en juridisk process. Däremot är jag inte lika katego-

risk som ltl Nordberg genom att säga att varvet har gått i konkurs, det finns 

inga pengar att hämta och det är inte någon idé att vi arbetar vidare med det 

här. Med den inställningen till politiska svårigheter så kan man inte bygga 

vare sig land eller rike. 

Landskapsregeringen har redan från början haft en väldigt progressiv håll-

ning i den här frågan. Vi har sagt att vi ska göra allt som står i mänsklig makt 

för att säkra hem de pengar som rättmätigt tillkommer Ålands folk. 

Sedan ställdes det också en retorisk fråga, vem som ansvarig för att förse-

ningsböterna inte har kommit landskapet till godo? Jag säger så här, det är 

en frågeställning som jag delar med ltl Mika Nordberg. Tack.  

Ltl Danne Sundman, replik  

Talman! Jag skulle nog inte säga att ltl Nordbergs frågor var retoriska. 

De var verkligen sakliga på det viset att någon borde ta på sig ansvaret 

för att bankgarantierna inte finns. Vi vet alla att det bolag, som man nu 

har fått en dom emot, inte har några tillgångar. Bolaget är likviderat. 
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Den juridiska personen har inga tillgångar att betala dessa 1,8 miljoner. 

Frågan är bara när det definitivt meddelas. Jag förstår att centern och 

landskapsregeringen hoppas att det är efter den 16 oktober. Det skulle 

vara viktigt att utreda ansvarsbiten. Det är inte retorik. Det här handlar 

om 1,8 miljoner för att någon har gjort misstag. Högst troligen är det en 

politiker som tillhör något av de partier som regerar för tillfället. Det är 

inte alldeles oväsentligt därför bör ansvar utkrävas för den blamagen.  

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Det torde vara alldeles uppenbart att frågan inte är obetydlig eftersom 

jag väljer att ha ett huvudanförande enbart kring den här frågan. Det 

tänker jag absolut inte ta på mig.  

Huruvida ansvarsfrågan kommer att avgöras här och nu i den utred-

ning som centralkriminalpolisen har gjort eller om det kommer att ut-

mätas senare kan jag inte heller svara på. Min förhoppning och land-

skapsregeringens förhoppning är att alla oklarheter ska bringas i dagen 

och att vi ska få reda på varför det gick så här snett. Hur kunde det gå så 

här snett? När vi sedan vet det och vad som har varit den orsaken till det 

då kan ju straff börja utmätas. Men var sak har sin tid, ltl Danne Sund-

man.       

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Det har funnits åtminstone tre viktiga ämnen i den här debat-

ten; ekonomi, kärnkraft och katastrofen i Japan och språket. Jag tänkte säga 

några ord om språket. Det finns mycket att haka på i den här debatten. De-

batten måste fortsätta. Också debatten om kärnkraft och vår energianvänd-

ning och energiförsörjning kommer säkert att fortsätta. 

När det gäller språket så är vi nu inne i en aktiv fas och en väldigt kon-

struktiv fas, där en av de högsta auktoriteterna president Ahtisaari har dragit 

den här frågan. Vi har haft med en av våra språkpolitiskt mest kunniga repre-

sentanter, Gunnar Jansson i det här sammanhanget.  

Det som ltl Roger Jansson sade här att det är i de enskilda mötena mellan 

människorna som det är viktigt med språket, det är riktigt. Jag tror också att 

det finns en annan aspekt, det som är på högsta nivå. I vår historia har vi haft 

presidenter och filosofer som Snellman som i och för sig talade för finska men 

i ett svenskt sammanhang. Vi har haft Paasikivi, Kekkonen, Koivisto, Tarja 

Halonen och Lipponen som statsminister osv. Idag är det en annan situation. 

Hur många av dem som är potentiella statsministerkandidater har en syn på 

svenskan som ett kulturellt nationalspråk? Inte statsminister Kiviniemi, det 

är uppenbart. Där har man regionaliserat kulturen i Finland, där bor det 

svenskar, kanske lite andra finskspråkiga, då sorterar vi de här i lämpliga reg-

ioner för serviceproduktionen.  

Sedan har vi östra regionen där statsministern säger mer eller mindre klart 

beroende på dagshumöret; "vi ska byta ut svenska mot ryskan, bara det skulle 

gå med grundlagen". Då säger man å ena sidan att grundlagen behöver man 

inte följa, man säger å andra sidan att vi kan ändra grundlagen. Vi står inför 

detta och vår svenska förankring är mycket stark. Vi har all anledning som nu 

att ställa upp för Folktingets projekt men också för de partier som är svenskt 
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realistiska, historiemedvetna och kulturmedvetna. Vi har en språklag som sä-

ger att det ska finnas service. Om den fungerar eller inte kan man diskutera. 

Nästa steg är att också stärka den. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det är en mycket väsentlig frågeställning som kollegan 

Olof Erland tar upp. Under min resa till Kokkola kunde jag ta del av åt-

skilliga uttalanden under den senaste veckan av ledarna för de partier 

som sägs vara aktuella för statsministerskap. Jag kan också konstatera 

att det bara är Jutta Urpilainen och Jyrki Katainen som klart har uttalat 

sin respekt för grundlagen, språklagen och Ahtisaarigruppens teser. 

Medan de båda andra nämnda, statsminister centerns Mari Kiviniemi 

och sannfinländarnas Timo Soini inte har gjort det. Den här verklighet-

en är ett bekymmer inför det närmast stundande valet. Det har egentlig-

en aldrig tidigare sedan 30-talets språkstrider förekommit i landet.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Många är bekymrade, det är det uppenbart så. Vi måste 

studera det paket som Ahtisaarigruppen har gjort men vi måste också se 

hur vi ifrån åländsk sida kan ha en tydlig och stark röst oberoende och 

den kan också riktas till statsministrar. Jag tror att vi ska en stereoprin-

cip. När vi höjer rösten mot Finland så är det visserligen musen som röt, 

men den andra högtalaren ska vi rikta mot Sverige, som har en förplik-

telse ute i det internationella samhället. Det här är ett projekt som vi 

verkligen kan ställa oss bakom gemensamt i lagtinget och diskutera stra-

tegierna. Nu har vi haft Ahtisaarigruppen och var och en ska ta till sig 

det här och höja rösten mot riksmyndigheterna eller mot statsminister-

kandidaterna.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Gunnar Jansson 

Tack talman! Jag vill för den fåtaliga församlingen, man kanske lyssnar på 

annat håll, och för lagtingets protokoll som mitt avslutande bidrag till den här 

debatten läsa avslutningen ur det som vi kallar Ahtisaarirapporten, dvs ett 

nationellt handlingsprogram för ett Finland med två levande nationalspråk.  

De avsnitt som har debatterats och de förslag som redovisats inleder texten 

och de motiveras envar skilt för sig. Det har väl i debatten framkommit inom 

vilka områden man rör sig och också med vilken typ av inriktning vi debatte-

rar de områden; politisk, juridisk, ekonomisk, historisk, identitetsbevarande 

och kommunikativ etc. 

Avslutningen från och med sidan 27, herr talman, lyder som följer: "Fin-

land står inför ett vägval. För oss (kommitténs medlemmar) är valet enkelt. 

Vi vill att Finland förblir ett land med två levande nationalspråk. För det 

behövs en mobilisering på bred front och en ökad förståelse för det svenska 

språkets plats och funktion i det finländska samhället.  

Det svenska språket har spelat en central roll i Finlands historia i for-

mandet av vår nationella identitet och utgör idag också en viktig byggsten i 
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vår nordiska identitet. Vi tror på ett mångkulturellt Finland, där svenskan 

fortfarande utgör ett starkt band till Norden och kan fungera som en in-

körsport till andra språk och utgör en grund för en levande förståelse av 

landets kultur och historia.  

Vi efterlyser därför en politisk vilja bland landets ledande politiker att stå 

upp för Finlands båda nationalspråk. Vi förväntar oss att styrgruppens för-

slag vinner understöd och inkluderas i nästa regerings regeringsprogram 

som konkreta åtgärdsförslag. Vi litar på att den nya regeringen med stats-

ministern i spetsen tar ett aktivt ansvar för att myndigheterna tryggar att 

befolkningen språkliga rättigheter tillgodoses på det sätt som gäller för de 

grundläggande fri- och rättigheterna." 

Jag vill med det här understöda vikten och betydelsen av det som sker den 

17 april, val till Finlands riksdag och till ett regeringsprogram som formas 

därefter. Tack, herr talman.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Jag vill passa på tillfället att tacka vtm Gunnar Jans-

son för arbetet i president Ahtisaaris grupp och den betoning av Ålands 

självstyrelse som ingår i handlingsprogrammet. 

Delar vicetalmannen min uppfattning om att det som hänt i Finland 

på senare år, med Karlebyfrågan och med statsminister Kiviniemis syn-

sätt vad gäller svenskan som undervisningsspråk, att det egentligen har 

gagnat det svenska språket? I och med att det har gett klara besked om 

vad grundlagen säger om svenska språkets ställning och ett handlings-

program som knappast skulle ha förverkligat om inte de här händelser-

na hade inträffat. 

Man brukar säga som det gamla ordspråket "inget ont som inte har 

något gott med sig". 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Ganska tidigt stod det klart att Karlebyfrågan utgör ett 

vägskäl. Det fanns en möjlighet att frågan helt och hållet skulle glida det 

politiska Finland ur händerna. Det fanns naturligtvis också en möjlighet 

att göra det, som kollegan Harry Jansson just nämnde, någonting gott 

av det hela. Tack och lov har de politiska strukturerna, den partipolitiska 

fantasin och disciplinen i det här landet tryggat att det goda vann.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Man brukar tala om latenta strukturer, latenta attityder och 

tendenser. Till den delen är jag mera bekymrad än ltl Harry Jansson här i sin 

replik. Det finns tendenser som drar åt ett visst håll som inte gynnar det 

svenska språket i Finland. Det kan ha sina förklaringar av rent funktionella 

skäl när det gäller förvaltningen och av rent ekonomiska funktionella skäl när 

det gäller östra Finland. Men, det är latenta attityder som har tagit sig vissa 

uttryck i Karlebyfrågan och på vissa håll när det gäller utbytbarheten mellan 

svenska och ryska. Där ska vi vara varsamma, vi kommer inte att få någon se-

ger i den här frågan. Men vi kommer att kunna vända attityderna hos många. 

Vi ska vara varsamma på högsta nivå.  
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Den 17 april när det är riksdagsval har det betydelse vad man väljer, också 

på Åland. Det har en betydelse vilken lista man stöder. Det är mera svenskt 

och det är mera nytt när det gäller språksituationen. Där måste var och en ta 

sitt ansvar. Vill vi stärka det svenska språket så gäller det att stå upp bakom 

alla åtgärder; Ahtisaarigruppen, språklagen och valet av statsminister, som vi 

naturligtvis inte kan påverka annat än marginellt. Men varje yttring för det 

svenska språket är en skyldighet för oss ålänningar. 

Talmannen 

Begäres ordet? Diskussionen är därmed avslutad och hela debatten är avslutad. 

Bordläggning 

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

Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater 

Lagutskottets betänkande (LU 16/2010-2011) 
Republikens presidents framställning (RP 1/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 16.03.2011. Godkänt.  

Bordläggning 

2 Godkännande av avtalet med Liechtenstein om utbyte av upplysningar i fråga om 

skatteärenden 

Lagutskottets betänkande (LU 17/2010-2011) 
Republikens presidents framställning (RP 13/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 16.03.2011. Godkänt.  

Andra behandling 

3 Straffrättsliga sanktioner på miljöområdet 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 4/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 11/2010-2011) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. Ingen diskussion. 

Detaljbehandlingen vidtar. Det i landskapsregeringens framställning ingående lagför-

slaget föreläggs var för sig för lagtingets bifall i enlighet med social- och miljöutskottets 

förslag. 

Först föreläggs landskapslagen om ändring av landskapslagen om miljöskydd. Lagför-

slaget är bifallet. 

Föreläggs landskapslagen om ändring av vattenlagen för landskapet Åland. Lagförslaget 

är bifallet. 

Föreläggs landskapslagen om ändring av 37 § landskapslagen om renhållning. Lagför-

slaget är bifallet. 

Föreläggs landskapslagen om ändring av 41 § landskapslagen om naturvård. Lagförsla-

get är bifallet. 

Föreläggs landskapslagen om ändring av 7 § landskapslagen om tillämpning i landskap-

et Åland av riksförfattningar om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explo-

siva varor. Lagförslaget är bifallet. 

Föreläggs landskapslagen om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet 

Åland av riksförfattningar om kemikalier. Lagförslaget är bifallet. 
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Föreläggs slutligen landskapslagen om ändring av 17 § landskapslagen om bekämpande 

av oljeskador. Lagförslaget är bifallet.  

Ärendets andra behandling är avslutad.  

För kännedom 

4 Sänkt åldersgräns för rösträtt i kommunalval 

Ltl Anders Erikssons lagmotion (LM 1/2010-2011) 

Ärendet upptas till behandling den 16.03.2011. 

5 Hemställningsmotioner för kännedom Ärendena nr 1 - 52 

Hemställningsmotionerna upptas för remiss under mars och april i enlighet med ett 

förslag från talmanskonferensen. Förslaget kommer att utdelas vid ett senare plenum. 

Hemställningsmotionen nr 11 kommer att upptas vid remiss vid plenum den 16 mars.  

1 Barnfattigdomen på Åland 

Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 1/2010-2011) 

2 Bistå Jomala IK:s damvolleybollag 

Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 2/2010-2011) 

3 Underlätta nyanställningar för särskilt utsatta grupper 

Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 3/2010-2011) 

4 Det svenska språket 

Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 4/2010-2011) 

5 Effektivare förvaltning 

Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 5/2010-2011) 

6 En åländsk nationalpark 

Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 6/2010-2011) 

7 Kartläggning av tillgängligheten till offentliga miljöer 

Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 7/2010-2011) 

8 Nollvision gällande trafikolyckor 

Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 8/2010-2011) 

9 Frästa räfflor i mitten på tvåfältsväg 

Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 9/2010-2011) 

10 Utredning över konsekvenserna av en kommunsammanslagning 

Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 10/2010-2011) 

11 En översyn av bestämmelserna om sexualbrott 

Vtm Gunnar Janssons m.fl. hemställningsmotion (HM 11/2010-2011) 

12 Rösträtt vid 16 år 

Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 12/2010-2011) 

13 Uppföljning av WheellT 

Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 13/2010-2011) 

14 Översättningsbyrå 

Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 14/2010-2011) 

15 Verktyg för tolkning och översättning 

Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 15/2010-2011) 

16 Åtgärder för att bevara byanamnen 

Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 16/2010-2011) 
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17 Strategi för kvalitetssäkring 

Ltl Danne Sundmans m.fl. hemställningsmotion (HM 17/2010-2011) 

18 Vapenamnesti 

Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion (HM 18/2010-2011) 

19 E-recept 

Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion (HM 19/2010-2011) 

20 Utvärdering av förebyggande ungdomsarbete 

Ltl Mika Nordbergs hemställningsmotion (HM 20/2010-2011) 

21 Internetbokningssystem för fordonsbesiktning 

Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion (HM 21/2010-2011) 

22 Studiestöd i svenska kronor 

Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 22/2010-2011) 

23 Skydd av maträtter 

Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 23/2010-2011) 

24 Hembygdsrättsceremoni 

Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion (HM 24/2010-2011) 

25 Viltvårdshänsyn vid etablerandet av infrastruktur 

Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 25/2010-2011) 

26 Nytt avgiftssystem för skärgårdstrafiken 

Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 26/2010-2011) 

27 Försök med havsbaserad solenergi 

Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 27/2010-2011) 

28 Friskvårdsavdrag 

Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 28/2010-2011) 

29 Strategi för sociala medier 

Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 29/2010-2011) 

30 Minnesdag för förintelsen 

Ltl Mika Nordbergs hemställningsmotion (HM 30/2010-2011) 

31 Nato och Ålands status 

Ltl Mika Nordbergs hemställningsmotion (HM 31/2010-2011) 

32 Inbjudan till nya riksdagsledamöter 

Ltl Mika Nordbergs hemställningsmotion (HM 32/2010-2011) 

33 Äldreomsorg 

Vtm Gun-Mari Lindholms hemställningsmotion (HM 33/2010-2011) 

34 Stöd till småföretagare 

Vtm Gun-Mari Lindholms hemställningsmotion (HM 34/2010-2011) 

35 Upphandlingsdirektiv 

Vtm Gun-Mari Lindholms hemställningsmotion (HM 35/2010-2011) 

36 Tillämpningsdirektiv för avlastningsstöd 

Vtm Gun-Mari Lindholms hemställningsmotion (HM 36/2010-2011) 

37 Tandvård för personer under fattigdomsgränsen 

Ltl Barbro Sundback m.fl. hemställningsmotion (HM 37/2010-2011) 

38 Justering av landskapsandelar 

Ltl Barbro Sundback m.fl. hemställningsmotion (HM 38/2010-2011) 
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39 Förnyad tobakslagstiftning 

Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 39/2010-2011) 

40 Grunderna för vikariehjälp inom lantbruket 

Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 40/2010-2011) 

41 Demokratiprojekt för elev- och studeranderåden 

Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion (HM 41/2010-2011) 

42 Integrationsbefrämjande inom tredje sektorn 

Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion (HM 42/2010-2011) 

43 Forum för mental hälsa 

Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion (HM 43/2010-2011) 

44 Nationalfond för natur- och kulturarv 

Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion (HM 44/2010-2011) 

45 Understöd för busstrafik och servicelinje 

Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion (HM 45/2010-2011) 

46 Deltagande i det europeiska året för aktivt åldrande 2012 

Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 46/2010-2011) 

47 Specialutbildning inom äldreomsorgen för inflyttade 

Ltl Carina Aaltonens hemställningsmotion (HM 47/2010-2011) 

48 Riskapitaltillgången 

Ltl Roger Janssons m.fl. hemställningsmotion (HM 48/2010-2011) 

49 Förkortad Föglöförbindelse 

Ltl Roger Janssons m.fl. hemställningsmotion (HM 49/2010-2011) 

50 Äldreomsorgslag 

Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 50/2010-2011) 

51 Understöd för servicetrafik 

Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion (HM 51/2010-2011) 

52 Specialenhet för skolbarn med särskilda behov 

Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 52/2010-2011) 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls 16.03.2011 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 

17.08). 
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Plenum börjar  

Vi böjar med en tyst minut för offren i Japan.  

Närvaroregistrering. 30 ledamöter är närvarande.  

Remiss efter bordläggning 

1 Avfallsdirektivet 

Landskapsregeringens framställning (FR 12/2010-2011)  

Ärendet bordlades 07.03.2011 då det fattades beslut om att ärendet ska remitteras till 

social- och miljöutskottet.   

Diskussion. 
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Ltl Åke Mattsson 

Tack, herr talman! Det var bra att jag fick ordet innan debatten inleds. Jag 

konstaterade, innan ärendet blev bordlagt, att det fanns ett ganska stort in-

tresse här i salen att diskutera allmänt när det gäller avfallshantering och so-

por. Vi har haft en informell diskussion med olika partier där det har fram-

kommit att lämpligast är att man kanske skulle ha en debatt utan anknytning 

till ärendet någon gång i maj. Vi skulle diskutera sophanteringen i landskapet 

och alla ledamöter skulle få möjlighet att diskutera och framföra sina åsikter.   

Vi kanske inte fördjupar oss i den delen just nu. Vi håller oss strikt till av-

fallsdirektivet nu i och med att åtgärder redan har vidtagits ifrån EU:s sida 

för att vi inte har fullföljt implementeringen av direktivet. Det är ganska vik-

tigt att vi får ärendet till utskottet så snabbt som möjligt och att vi har en de-

batt som håller sig till ämnet. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Senast den här frågan var uppe till diskussion så deltog jag 

också i debatten. Jag deltog också i den rekommendation som talmanskonfe-

rensen gjorde, att man skulle hålla sig till direktivet. Debatten blev bred. Jag 

har från flera håll hört beskyllningen att jag breddade debatten. Så var det 

inte. Jag följde upp den debatt som hade initierats. Det här är en fråga som är 

viktig. Vad är ett ärende och hur ska man avgränsa det? 

När det gäller detta direktiv så fanns det ett förslag om en diskussion med 

underlag och jag tror att det är viktigt att finns ett underlag för en diskussion 

om avfallshanteringen. Det finns en avfallsplan som också senast var upp till 

diskussion.  

Frågan är vad vårt lagting kan diskutera? I allmänhet är diskussionen 

ganska bred och fri.  

Om man ser strikt på det här direktivet så handlar det om en uppföljning 

av tidigare direktiv. Man har haft seminarier, genomgångar och uppföljning-

ar. Det har utmynnat i en indelning i avfallsprocessens olika delar och många 

definitioner av hur man ska klassificera avfall. Utgångspunkten är att man 

betonar mycket starkt den första delen av den process som EU har definierat, 

att försöka undvika uppkomst av avfall. Det kan ju leda till en politisk debatt 

som är inriktad på vårt system för konsumtion, information, fördelning av 

beslut mellan kommun och landskap, hur man ska påverka konsumenternas 

beteende och vad det får för konsekvenser om man ska kunna uppnå mål-

sättningen om att påverka beteendet som ger upphov till avfall. Det står att 

förebyggande av avfall har högsta prioritet. Vi har flera system på kommu-

nala planet som ska omfattas av det här.  

Debatten föreslås nu vara framskjuten. Det har talmanskonferensen i upp-

gift att ta ställning till. Jag tycker inte att det här direktivet i sig begränsar en 

diskussion. Jag ska, i enlighet med talmanskonferensens rekommendation i 

måndags, avhålla mig från att ytterligare ta upp den frågan, även om den mo-

tiverar en väldigt vid och djupgående diskussion. Tack.   

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! När det gäller debattens bredd, om man tar del av den fram-

ställning som vi nu diskuterar så finns det ingående ändringar i renhållnings-

lagstiftningen för att uppfylla avfallsdirektivet. Det är visserligen till stor del 

tekniska ändringar men det inbegriper egentligen hela avfallshanteringen. 
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Jag förstår inte att man inte skulle kunna diskutera detta med anledning av 

den här framställningen, med tanke på att man ska hålla sig innanför sak en-

ligt lagtingsordningen. I framställningen berörs nästan hela systemet. Jag ser 

inte några begränsningar att diskutera avfallshanteringen och implemente-

rande av lagstiftning. Direktivet säger att vi ska ha en viss lagstiftning och se-

dan ska vi se till att lagstiftningen fungerar. Till alla delar är ju den regering 

som sitter på lagtingets förtroende tillsynsmyndighet. Där ser jag inte några 

konstigheter. Problemet är att det är många politiker och partier som hemskt 

gärna vill ha alla röster med anledning av avfallshanteringen. Men det är inte 

så många som sist och slutligen sätter sig in i avfallshanteringen och funde-

rade ut lösningar på de problem som finns. Men det är lätt att ha allmänna 

möten, framstå som engagerad, gå i protest mot fakturor och kalla den rela-

tivt oskyldiga organisationen för monster osv. Det är enkelt att vara populist. 

Det svåra är att sätta sig in i problemen och komma med lösningar. 

När den nya avfallsplanen togs fram tillsatte obunden samling en egen 

grupp inom partiet med dem som var intresserade och personer som har 

kunskap inom området. Vi har tagit fram en egen plan med alternativa lös-

ningar. Vi var det enda partiet som deltog i miljökonsekvensbedömningen 

och hade också synpunkter på vad man skulle utreda för att få en bättre av-

fallsplan. Vi har verkligen engagerat oss i det här. Vi har också haft rapporte-

ring till lagtingsgruppen och avstämning. Visst är det trevligt att få alla få rös-

ter men vi vill också komma med en lösning på det här problemet som folk 

kämpar med alla dagar och inte bara förse problemen med någon etikett att 

avfallshanteringen är ett monster. Vi vill komma med praktiska lösningar. 

När det gäller den här framställningen så baserar den sig i huvudsak på de 

tvingande ändringar som man gör i och med avfallsdirektivet. Man borde 

också fundera lite vidare över ändringsbehoven. Det borde man ha hunnit 

med, men tyvärr hann man inte.  

Vi har förberett oss för den här debatten. Men om det blir en skild debatt 

så ska jag inte stå här och besvära lagtinget med att ”gnöla” en extra gång. Jag 

väntar med att prata om detta tills vi har avfallsdebatten, vilket jag tycker att 

är ett bra initiativ. Lagtinget ska inte bara syssla med sådant som går över 

folks huvuden. Vi kan också syssla med konkreta saker som avfallshantering. 

Jag ser fram emot den debatten. Det är ett mycket bra initiativ. 

Talmannen  

Det är en angelägen debatt. Det förslag som har lagts fram av ltl Åke Mattsson kommer 

jag att föreslå i talmanskonferensen.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Direktivet tar upp en väsentlig del, avfallshierarkin, i den 

kommande visionen för avfallshanteringen. 

 Jag har diskuterat med flera obundna om deras idéer när det gäller 

avfallshanteringen. Inte allt med många delar finns i gällande avfalls-

plan, t.ex. när det gäller investeringar och samarbete. Jag ser inte att de 

förslag som obundna kommer med står stick i stäv med avfallsplanen. 

Ltl Danne Sundman, replik  

Herr talman! Det stämmer, till stora delar överensstämmer våra tankar 

och idéer. Sedan finns det några saker där våra åsikter skiljer sig.  
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När det gäller den förebyggande verksamheten så måste man inse att 

vi inte har så stora möjligheter att direkt påverka uppkomsten av avfall. 

Däremot om vi ser till att trycka ut producentansvaret, att kostnaderna 

drabbar dem som sysslar med att öka förpackningsmängden på rätt sätt 

och löser problemet med just den delen av avfallshanteringen, då bidrar 

vi till att få ett kostnadstänkande och kanske få ner sopmängden. Pro-

blematiken kring producentansvaret är väldigt viktigt. Det är bara en de-

talj som vi får återkomma till under debatten. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! När det gäller den förebyggande delen i avfallshierarkin så 

finns det inte några kvicka lösningar. Det handlar om en samhällsdebatt 

som i grunden handlar om ett hållbart samhälle. När det gäller att före-

bygga avfall har landskapsregeringen, kommunerna och de enskilda in-

dividerna ett ansvar. Idag lever vi över våra resurser. Det kommer att 

sluta med en förskräckelse. Det är en svår debatt, hur man kan styra 

konsumtionsmönster, hur man kan informera och göra det lättare för 

folk att välja miljövänliga alternativ. 

Ltl Danne Sundman, replik  

Herr talman! Det är precis som ministern säger, det är inte någon enkel 

sak. Det handlar ofta om gräsrotsarbete, att få folk att tänka annorlunda 

och framförallt att uppmuntra företag som tänker annorlunda och ge en 

fördel till sådana aktörer som minskar avfallsmängden.  

Den stora ändringen i avfallsdirektivet är en ny första plats i hierar-

kin, att man ska förebygga uppkomsten av avfall. Man inser att man inte 

klarar av den ökade avfallsmängden. Varje år ser vi fantastiska ökningar 

som inte alls går ihop med vare sig ekonomisk tillväxt eller befolknings-

ökning. Det blir mer sopor per capita och mer sopor per BNP-enhet. Det 

är jätteviktigt att aktivt fundera på åtgärder även om de är svåra.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Med tanke på talmanskonferensens rekommendation så kanske 

jag inte skulle ta den utsträckta talrepliken från ltl Danne Sundman. Tydligen 

är ordet monster någonting som han har irriterat sig på. Han insinuerar att 

det är frågan om lättköpta poänger och slagord för att vinna röster. När jag 

använde ordet monster så kom det nog i förbifarten mycket annat till. Därför 

tar jag nu den här talturen, jag tänker inte sitta tyst och acceptera att debat-

ten förs utan att man för egen del känner sig bunden att inte delta. 

När det gäller förebyggande av avfall så handlar det om våra system. Det 

handlar om helheten, hur man har arbetsfördelningen mellan medborgarna, 

som producerar avfall tillsammans med företagarna, och kommunerna som 

har det operativa ansvaret och kommunförbunden, som man rent allmänt 

skulle kunna kalla, med en hel massa garderingar om debatten skulle gå vi-

dare, för ett ”förvaltningsmonster”.  

Kommunförbundet MISE var från början en helhetslösning för systemen 

men det vann inte acceptans. Det ansågs inte ha legitimitet i den uppbyggnad 

som jag bedömer som kostnadstung i administrationen och därmed inte hel-
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ler rättvis och effektiv. Kalla det vad man vill, jag ska undvika det ord som ltl 

Sundman sade. 

(Ltl Sundback får väl ordet när talmannen ger ordet, eller det går också att 

begära replik). 

När man talar om de här systemen är det just i perspektivet av det här di-

rektivet. Vi ska nu prioritera förebyggandet, vilket är en mycket hög ambition 

men det är också ett naturligt steg vidare i vår avfallshantering.  

Jag tycker att debatten borde hänskjutas till ett tillfälle där det finns un-

derlag för avfallshanteringen. För avfallshanteringsplanen reder ut hela pro-

blematiken med fördelningen mellan landskapet och kommunerna. Man 

måste sätta det i perspektiv av detta direktiv, som har en mycket klar ambit-

ion och som ger mycket vägledning för hur vi ska hantera vårt system i fram-

tiden. 

Ltl Danne Sundman, replik  

Talman! Först till detta om begäran om underlag, man kan själv också 

be om att få ta del av avfallsplanen. Det är lite märkligt att det liberala 

partiet, som har haft allmänna möten, inte har tagit del av den fast-

ställda avfallsplanen, som vi har gjort i vårt parti. Vi har haft en grupp 

som arbetat med parallella förslag. Det visar kanske vad man egentligen 

är ute efter. 

När det gäller MISE som man har benämnt som ett monster så är det 

kanske ännu värre att vara skapare av det, försvarare av det och sedan ta 

avstånd från det. Man borde ta sitt ansvar i från liberalernas sida till den 

delen och i så fall ändra MISE så att det blir bra och inte bara gå ut och 

populistiskt säga att MISE ska avskaffas. Man kanske måste byta namn, 

det varumärke kanske inte går att rädda. Det är nog lite besynnerligt när 

man beter sig så mot sina egna skapelser. 

Ltl Olof Erland, replik  

Jag förstår inte vad det där har med debatten att göra. Liberalerna är ju 

inte föremål för debatt här idag. Liberalerna har ju varit med och tagit 

fram avfallsplanen. Vi har medlemmar där och en minister som har tagit 

fram det här arbetet. 

När det gäller att förändra MISE så måste det ske ute i kommunerna. 

Jag har själv i min hemkommun försökt att ändra på förhållandena och 

det har många andra kommuner gjort. Det är en ständigt pågående dis-

kussion. I det här fallet är det direktivets förverkligande, dvs att i första 

hand förebygga uppkomsten av avfall, som är i fokus. Att försöka få ord-

ning på det här systemet prioriterar liberalerna högt. Vi har tagit ansvar 

för avfallshanteringen. 

Ltl Danne Sundman, replik  

Herr talman! Visst är ju liberalerna föremål för debatt till en tredjedel. 

Man har 10 av lagtingets 30 mandat, nog är man föremål för debatt när 

det är plenum, det får man vara beredd på. Om debatten alltid är på rätt 

nivå är sedan en annan sak. På fel nivå var det när det liberala lantrådet 

gick ut och sade att MISE ska avskaffas, när en övervakningsmyndighet 

vill kväsa en kommunal myndighet. Det är ett ganska allvarligt snedsteg. 

Jag förstår sedan att man försöker reda upp det, men man får inte ens 

till stånd det som man abrupt och populistiskt gick ut och lovade. 
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Vi får återkomma till här under avfallsdebatten. Det ska bli verkligt 

intressant att ta del av liberalernas lösningar. Precis som ltl Erland sade 

så har ni faktiskt sakkunskap i partiet bara ni skulle lyssna på den. 

Ltl Olof Erland, replik  

Talman! Vad liberalernas politik har med det här direktivet att göra för-

står jag inte. Jag försöker förebygga missförstånd och okunskap. Det 

viktiga är att det här är ett direktiv som sätter ambitionen högt när det 

gäller förebyggandet. Då måste vi diskutera hur systemet ska se ut. Idag 

är det kommunerna som bestämmer. Det är inte en tredjedel i lagtinget 

som kan säga hur MISE ska skötas eller hur kommunerna ska ha sin 

operativa verksamhet. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Runar Karlsson 

Herr talman! Jag kommer att hålla mig strikt till direktivet såsom talmannen 

har gett som påbud.  

Jag stöder den här framställningen. Framställningen löser egentligen våra 

avfallsproblem om man följer den. Svårare än så är det inte. Enligt paragraf 

3b finns det en bra prioriteringsordning som bygger på tidigare prioritering-

ar. Det är ju inte absolut ett måste utan det är en prioritering. Man prioriterar 

att avfall ska förebyggas. Jag håller inte riktigt med om att det ska vara det 

absoluta, också punkt 2, förberedande för återanvändning är ju minst lika 

viktig. Vi vet att en produkt som redan är använd blir helt plötsligt avfall. Det 

kan vara en kjol, leksak eller någonting annat. Här har t.ex. Emmaus och 

Saltviks returdepå gjort stora insatser genom att se till att sådana saker åter-

används. Punkt 2 är minst lika viktigt som punkt 1, såsom jag ser direktivet. 

Går vi sedan vidare till materialåtervinning så är det också en viktig sak 

när inte punkt 1 och 2 har gått att verkställa. Sedan kommer vi till detta med 

energiåtervinning med förbränning som har diskuterats mycket och sist 

kommer bortskaffade eller deponering, som man antagligen menar.  

Herr talman! Svårare än så är inte avfallshanteringen på Åland. Det är bara 

att läsa och följa paragraf 3b, så är det egentligen löst. 

Sedan till den kommande debattens nödvändighet. Jag är mera tveksam 

till den debatten. Det kommer att bli en cirkus utan dess like. Många kommer 

att ha patentlösningar på det här och det är lite beklagligt. Man borde vara på 

en liten annan nivå här i salen, än den nivå som debatten kommer att bli. Det 

är ju snart val och alla vill ha sina patentlösningar. 

Jag tycker att landskapsregering har gjort en bra framställning. Vi följer 

paragraf 3b så är avfallshanteringen löst. Sedan kan det uppstå vissa prak-

tiska problem på vägen, men ålänningarna är smarta nog att klara av det. Det 

är jag övertygad om. Tack, fru talman. 

Ltl Olof Erland, replik  

Talman! Det är väl kanske lite av en patentlösning att säga att allting är 

löst med det här pappret. Som jag bedömer det så är organisationen av 

avfallshanteringen sådan att många hushåll betalar i storleksordningen 

50 euro för mycket per år, det är dubbel betalning med fritidsboende 

osv. Som jag tidigare sade att det förebyggande är prioriterat, det är vad 



  

  189 

EU säger och det är det som är lite nytt. Rent logistiskt har vi system 

som fungerar, som beslutorganisationer, som Saltvik väl känner till ef-

tersom man har valt väg där. Det är det som är det viktiga. Jag håller 

med om en lagtingsdebatt kanske inte löser det problemet. Det övergri-

pande, legitimerande med det här förebyggandet är viktigt. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Jag skulle gärna vilja svara mycket på detta. I och med tal-

mannens påbud tidigare så kan jag inte exakt svara på det eftersom jag 

då kommer in på sådana detaljer som går utanför det här direktivet. Jag 

kan väl svara så långt att vissa kommuner följde det här direktivet före 

man gick med i MISE. 

Ltl Olof Erland, replik  

Då kan man ju fråga sig vad som är värt att diskutera. Det är att kom-

munerna har olika lösningar. Tanken från början var att man skulle ha 

en samordnad lösning. Lagstiftningen är ramen för det hela. När kom-

munerna väljer olika och systemet blir ineffektiv så borde man diskutera 

hur man ska förverkliga detta direktiv i alla de här punkterna i hierar-

kin. Det är problemställningen tycker jag. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Jag har en ganska stor tilltro till den här landskapsrege-

ringen och miljöministern tillsammans med kommunerna. Om man föl-

jer paragraf 3b så tror att de är så pass skickliga och duktiga att de kan 

lösa det här ganska långt. Sedan kan det uppstå vissa praktiska problem 

på vägen men med lite hjälp, lite politisk enighet och en bred uppgörelse 

så kan vi lösa det här.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Fru talman! Det är sant som ltl Runar Karlsson säger. När komplette-

ringarna i renhållningslagen, avfallsdirektivet och avfallsplanen får ge-

nomslag så kommer vi att ha väldigt bra miljölösningar för Åland. Det 

här direktivet fastställer vår avfallsplan och gör landskapsregeringen 

skyldig att rapportera till kommissionen hur vi fullföljer avfallsplanen 

och hur vi når insamlingsmålen. Kommissionen kommer också att ge ut 

en färdplan för resurseffektivitet som vi också kan omvandla till våra 

förhållanden och se hur vi kan förena miljö och ekonomi. Det finns 

också mycket att spara på att ha ett mer resurseffektivt samhälle. Vi le-

ver ohållbart idag och det måste vi ändra på. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Jag håller med det som miljöminister säger. Jag upplever 

att hon är en skicklig dam. Jag tror att hon kan lösa det här tillsammans 

med en stor bredd här. Sedan kanske man utgående ifrån det här direk-

tivet måste börja titta på renhållningslagen och modernisera den.  

Vi vet hur diskussionerna kan gå här. Fast vi allihop trots allt kanske 

är överens om hur vi vill ha det så vill vi gärna ha olika åsikter för sakens 

skull och det tycker jag att är tråkigt.  
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Jag är övertygad om att bli miljöministern och kommunerna kan lösa 

det här utgående ifrån det här direktivet.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Fru talman! Svänger man på myntet och ser hur avfallshanteringen fun-

gerar på Åland och glömmer bort logistiken och det missnöje som finns, 

så når vi idag redan väldigt högt upp med våra insamlingsmål. ÅPAB, 

som man oftast kastar skräp på, har byggt upp en fantastisk återvinning 

på Åland. Vi har höga, höga återvinningsprocenter. 

En helt ny sak i avfallslagen är att också byggavfall måste börja sorte-

ras. Där har vi ett stort arbete att göra för det är vi på Åland dåliga på. 

Ser man på det som hushållen samlar in så tror att vi ligger i topp i hela 

Europa. Men det finns alltid föremål för förbättringar och det gör vi nu 

genom att vi lagfäster vår avfallsplan. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! I och med att jag måste hålla mig strikt till direktivet så kan 

jag bara återigen hänvisa till paragraf 3b. Vi är så pass kloka på Åland, 

följer vi det så klarar vi av avfallet. Avfallet är egentligen inte något pro-

blem. Det har gjorts till ett problem.  

Talmannen  

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! Det är en intressant framställning. Avfallshierarkin är ju inte ny 

för oss som har hållit att sortera, samla in och på olika sätt varit konkret en-

gagerande i arbetet, och inte bara suttit vid skrivbordet och kanske funderat 

hur alla andra ska göra. 

Eftersom vi har hållit på med det här ganska länge så torde det vara precis 

som ministern säger, att på Åland är hushållen bra på att återanvända och 

återvinna produkter och varor.   

I avfallsplanen finns det konkreta procentuella mål, som regeringen anser 

att Åland ska uppnå år 2020. Jag tycker att det är bra. Det som gör de här 

siffrorna lite meningslösa är att vi inte vet hur mycket som samlas in i nu. 

Åtminstone har inte jag kunnat få fram några sådana uppgifter och uppgifter 

på vad det sedan är som man jämför med. Av den totala mängden avfall ska 

60 procent återvinnas av material, 30 procent som energi och högst 10 pro-

cent av avfallet ska deponeras. Det intressantaste måttet är hur mycket som 

deponeras idag och som har deponerats sedan vi började den här diskussion-

en. Det har pågått intensivt de senaste tio åren. Jag tycker att det skulle vara 

väsentligt om vi skulle få mera fakta och mindre övergripande diskussioner 

om det ena och det andra. Mängden deponerat avfall är ju det centrala måt-

tet, hur mycket som vi måste göra oss av med för att vi inte kan återvinna el-

ler återanvända. Det påverkas naturligtvis också av ifall man skulle kunna fö-

rebygga uppkomsten av avfall.  

I motsats till ltl Olof Erland tycker jag att det inte primärt är någon organi-

sationsfråga eller fråga om ansvarsfördelning mellan olika myndigheter. Som 

jag ser det är det frågan om vårt ekonomiska system. Vi lever i ett konsumt-

ionssamhälle där den privata konsumtionen mer och mer utgör grunden för 

den ekonomiska tillväxten. Den privata konsumtionen stegras genom mark-
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nadsföring av produkter. Man paketerar och använder alla sorters effekter för 

att göra varorna attraktivare. Ett av de extrema fallen på detta är när man går 

till mataffären och t.ex. ser de här jättestora stånden med kex. Man funderar, 

man kör med gamla modellen, Mariekex eller Dominokex. Ibland kanske 

man vill variera sig och då tar man franska chokladkex. När man kommer 

hem så kanske det finns 9 kex i en ask som först har ett hölje, sedan är det 

plast och sedan kan det vara ännu någonting mera. Man funderar då hur stor 

del av priset innehåller förpackningen och hur stor del av priset innehåller 

kexen? Man kan säga lite harmset att det är förfärligt, men de facto är det en 

ekonomisk realitet. Det är det som vi sysselsätter stora delar av västerländsk 

befolkning med, att paketera varor som vi handlar och har mer eller mindre 

behov av. Jag tycker att det är lite för enkelt att säga att det här är det viktig-

aste och det här ska vi koncentrera oss på utan att säga hur det ska gå till. Vi 

har ju inget val, varorna är ju paketerade och de blir mer och mer paketerade, 

de bli större och större. Det ingår mer och mer tillägg i varan som producen-

ter vill att vi ska köpa och konsumera.  

Jag ser inte några som helst möjligheter i det avseendet att minska eller fö-

rebygga mängden avfall, tvärtom, det kommer antagligen att öka.  

Den stora frågan handlar om vi tror att världen ska överleva den konsumt-

ionsideologi som nu är förhärskande. Är det detta som ska skapa välståndet 

för alla genom att öka konsumtionen av varor som är mer och mer pakete-

rade inte mindre?  

Under min tid på jorden, som är 65 år, så kommer jag ännu ihåg när det 

nästan inte alls fanns paket i butiken. Man köpte mjölk i lösvikt och man 

köpte korv i enkla papper som man slog in. Det hade också det goda med sig 

att man inte köpte mera än man behövde. Nu tvingas vi ofta att köpa mera än 

vad vi behöver för det är färdigt paketerat. Det är omständligt att gå till ett af-

färsbiträde och säga att man inte vill ha så här mycket, då tittade man kanske 

lite på en och tycker att man är besvärlig och man drar sig för sådant i dagliga 

livet, så man köper lätt för mycket. Vi överkonsumerar och vi konsumerar an-

tagligen hela tiden mera förpackningar.  

Det finns en gryende ganska seriös diskussion om vad tillväxten ska bestå 

av i framtiden. Det är lätt att slänga ur sig att det ska vara grön tillväxt. Men 

riktigt hur detta ska gestalta sig finns det väl ingen som kan säga. Men i det 

här sammanhanget så tycker jag att det är en relevant diskussion när man 

diskuterar mängden avfall, om man tror att man kan förebygga och minska 

avfallet. Därför har man delvis givit upp och vill återanvända och återvinna. 

Det är ett sätt att återföra produkterna i något slags naturligt kretslopp. 

Fakta om hur det i dagsläget ser ut med fördelningen av återvinning, åter-

användning och deponering tycker jag att skulle vara intressant att veta. 

Fru talman! Jag tycker nog att det är väldigt pinsamt med allt skräp som 

ligger omkring i skogarna på Åland. Jag kan inte säga att jag är stolt över den 

åländska sophanteringen. Det är ju mängder och stora saker. Det är företrä-

delsevis metallskrot. Det kommer antagligen en hel del från jordbruket men 

det är också bilar. Vad har regeringen tänkt att vi ska göra med det? Ska vi 

sluta ögonen och tycka att det inte är något problem? Jag tycker att det är 

väldigt deprimerande när man går i skog och mark och plötsligt stöter på allt 

möjligt oväntat och otrevligt. Tack, herr talman. 
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Minister Katrin Sjögren, replik 

Om man upptäcker soptippar eller föremål som inte ska vara skogen så 

ska man höra av sig. Man ska anmäla till kommunen eller till ÅMHM. 

Kommunerna har också ett ansvar för att det är snyggt ute i kommuner-

nas territorier.  

När metallpriserna börjar stiga så finns det en marknad också för me-

tallen. Där har faktiskt den här landskapsregeringen gjort en alldeles 

konkret sak; skrotningspremien. Vi fick bort de värsta bilarna från skog 

och mark och från vägarna. 

Ltl Sundback tar upp en viktig fråga när det gäller vårt ohållbara 

samhälle. Faktum är att vi har siffror. Vi samlar in ungefär 7 000 för-

packningsavfall, 400 ton elektronikskrot och 200 ton batterier och ack-

umulatorer, så vi har statistik. 

Talmannen  

Tiden är ute! 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag känner till den där statistiken. Kanske utskottet kunde göra en jäm-

förelse när det gäller de procentuella målen. Det är centralt att veta hur 

långt vi är ifrån målet som ska uppnås 2020. Det samlas in väldigt 

mycket, men producentansvaret är outrett. Det är helt fel att konsumen-

terna idag betalar en sådan enkel sak som termometrarna som lämnas 

in till apoteken, att bortskaffande av termometrarna ska gå på hushål-

len. Det finns väl inte något apotek som går så dåligt på Åland att de inte 

själva skulle kunna betala det? Det finns många olika varianter på det, 

men det är detaljer. Min poäng är hur många procent avfall som åter-

vinns idag? Hur mycket återanvänds och hur mycket deponeras? 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Fru talman! När det gäller producentansvaret så har jag under det sen-

aste halvåret läst både i rikssvensk media och i riksmedia om stora bolag 

som börjar se vinster i att vara mera hållbara. T.ex. en stor sportskotill-

verkare börjar förpacka sina skor på ett helt annat sätt, ett sätt som är 

mycket mindre skrymmande och tar mindre energi. Ett stort läske-

drycksbolag har målet att man om 15 år ska ta tillbaka alla sina burkar 

och flaskor i hela världen. Det går långsamt men det känns som det ändå 

är lite på rätt väg.  

På miljöministermötet i Bryssel kom det upp en sak som var en skam 

för Europa; elektronikskrot. Man skärper nu elektronikdirektivet och 

där kommer det att bli förbättringar. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack för den informationen.  

Jag vill gå tillbaka till skrotet som finns omkring oss i skog och mark. 

Jag tror uppriktigt sagt inte att det har någon betydelse att man anmäler 

till kommunerna, även om det formellt är den rätta vägen att gå. Däre-

mot kan ÅMHM vara en väg. Man borde ha någon morot, att man skulle 

få någon sorts belöning. Då skulle det bli fart på det. Men vem ska ta 

bort skrotet och vem ska betala det? Så värdefullt är det nog inte att det 

finns någon större efterfrågan på sådant skräp. I och för sig har avfall 
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idag ett ekonomiskt värde och man kommer att kunna nyttja det i fram-

tiden, men Ålands problem kommer alltid att vara, också i det här avse-

endet, att vi har för lite avfall.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! Inledningsvis vill jag säga att jag inte riktigt delar ltl Runar 

Karlssons analys när han säger att om man följer paragraf 3b i avfallsdirekti-

vet så har vi alla våra avfallsproblem lösta. Så enkelt är det nog inte. 

Däremot håller jag med miljöminister Sjögren när hon säger att vi på 

Åland ligger ganska bra till. Jag har också samma uppfattning. Själva direkti-

vet och själva grundtanken är absolut sund. Men, som ofta, är det svårt för 

Åland att passa in.  

När jag läser de detaljer, allt som ska rapporteras och allt som ska följas 

upp så tänker jag på mina resor runtom i Europa. När man har varit i Italien, 

Spanien eller Grekland så förstår jag att den här typen av byråkrati behövs. 

Men det är oerhört tungrott när det handlar om att implementerar det i det 

åländska samhället. 

Det sägs; ”i första hand ska avfalls förebyggas genom minskning av av-

fallsmängden, den negativa påverkan på miljön, människors hälsa och hal-

ten av skadliga ämnen.” Jag skulle vara väldigt förvånad om någon skulle 

protestera mot det här. Det är ju minskningen av avfallsmängden som man 

måste ha fokus på.  

Jag vill också göra en liten utvikning och säga att jag har själv varit med 

om resonemanget i talmanskonferensen, att man strikt ska hålla sig till ären-

det. Tittar man på det här direktivet så är det såpass vidsträckt så att man 

egentligen kan ha en hur omfattande avfallsdiskussion som helst. Jag förstår 

inte riktigt behovet av en skild debatt. Jag återkommer till det. 

Om vi tittar vidare på vad som sägs i det här direktivet så står det bl.a. så 

här; ”medlemsstaterna ska i syfte att främja materialåtervinning av hög 

kvalitet införa separat insamling av avfall om det är tekniskt, miljömässigt 

och ekonomiskt genomförbart.” Jag är ganska övertygad om att vi har en 

skild innebörd i ordet ”om” här på Åland om vi jämför med på hur man läser 

detta direktiv i Spanien eller i Italien. Jag vill inte bli beskylld för att ha nega-

tiv syn på andra befolkningsgrupper och andra länder. Här har vi lite pudelns 

kärna när det gäller svårigheterna för Åland att passa in i EU-samhället. Vi 

följer de här direktiven absolut till punkt och pricka. Det finns inte något 

”om” när vi ska anpassa oss till det. Vi ser till och vi uppfyller det till punkt 

och pricka och för säkerhets skull så lägger vi på lite till. Det medför att det är 

svårt att hänga med i svängarna, att få allt implementerat och att få företa-

garna att hänga med i svängarna. 

Det sägs också så här i artikel 21; ”medlemsstaternas ska vidta nödvän-

diga åtgärder för att säkerställa att farligt avfall från annat än hushåll 

övervakas, inte blandas, förpacka och märks samt att se till att spilloljor 

samlas in separat.” Det här är enligt mitt förmenande ganska bra skött re-

dan.  
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När man går vidare och ser på tillstånd, registrering, planer, program och 

framförallt på formuleringarna runt inspektioner och register det är då som 

vi hamnar väldigt snett.  

Det sägs under tillstånd bl.a. så här; ” verksamhetsutövare som har för 

avsikt att återvinna eller bortskaffa avfall ska inneha ett tillstånd från be-

hörig myndighet”. Hur ska då detta tillstånd i så fall se ut? Det resonemang 

som har förts tycker jag, fru talman, att är fullständigt relevant i det här 

sammanhanget; ska MISE vara kvar, är MISE ett monster eller ska MISE av-

skaffas? Det är självklart att det hänger ihop med den här typen av stadgan-

den. Leder det till att bara vissa verksamhetsutövare och transportörer kom-

mer att få sådana här tillstånd eller inte? 

Det som sägs om avfallsplanen har redan varit upp så jag hoppar över den 

biten. 

Låt mig ta lite när det gäller inspektioner och register. Det sägs så här; ” de 

behöriga myndigheterna ska med jämna mellanrum inspektera verksam-

hetsutövare som behandlar avfall, verksamhetsutövare som yrkesmässigt 

samlar in eller transporterar avfall”. Det ska man med jämna mellanrum in-

spektera. Det ska vara tillståndspliktiga verksamhetsutövare. ”Det ska också 

föra ett register i en tidsföljd över avfallets mängd, typ, ursprung, vid behov 

destination, insamlingsfrekvens, transportsätt, behandlingsmetod samt på 

begäran ställa denna information till behöriga myndigheters förfogande.” 

Det är ju det här som vi på något sätt måste få möjlighet att hantera på ett 

någorlunda praktiskt sätt. Det blir en oerhörd byråkrati. Jag förstår behovet 

av direktivet, jag förstår behovet av den här byråkratin och den här uppfölj-

ningen när man ser hur sophanteringen sköts på håll i Europa. Men hur ska 

vi kunna få det här är anpassat till åländska förhållanden? Det skulle vara va-

rit intressant om social- och miljöutskottet för ett resonemang om det. 

Till sist, fru talman, så har det framkommit att man vill ha skild debatt 

runt avfallshanteringen. Tittar man på lagtingsordningen så uppfattar jag att 

man kan ha det när det är ett väldigt speciellt ärende. Jag kan hålla med om 

att det har varit en väldigt speciell hantering av avfallshanteringen under den 

här perioden. Liberalerna har miljöministern, man har ordförandeposten i 

MISE, man har lantrådsposten och man sitter egentligen på alla viktiga pos-

ter. Och man pratar om att MISE ska läggas ner och ibland ska MISE inte 

läggas ner. Vi är många som funderar hur det är möjligt att avfallshantering-

en fungerar så pass dåligt som den gör här på Åland. Jag har personligen bli-

vit alltmer tveksam till nyttan av att ha en organisation som MISE. Samtidigt 

måste vi notera att det har lagts ner massor av pengar och det fungerar inte. 

Det kan mycket väl hänga ihop med att det ifrån tunga aktörer hela tiden 

kommer utspel om att organisationen ska läggas ner.  

Sophanteringen är definitivt en viktig fråga. Men jag tror att den här debat-

ten kommer att blir som så många andra debatter, som den debatten som vi 

bl.a. hade i måndags, att det här är någonting som nästa period kommer att 

få ta ställning till. Jag vill minnas att vtm Jansson faktiskt gick till val på att 

lägga ner MISE.  

När det handlar om en speciell debatt så tycker jag att den allmänpolitiska 

debatten som vi hade måndags var bra. Kanske man skulle ha en speciell de-

batt om självbestämmandet, språket, näringslivsutveckling och kanske också 

om miljöfrågorna. Miljöfrågorna är också viktiga. Men att ha en speciell de-
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batt om ett sådant detaljområde, som trots allt sophanteringen är, det tycker 

jag är att tolka lagtingsordningen lite i vidaste laget.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Fru talman! Jag vill inte på något sätt begränsa debatten, när jag sade 

att man skulle ha en skild debatt. Det här är en ganska viktig fråga för 

många på Åland. Frågan diskuteras i kommunerna både på förvalt-

ningsnivå och bland vanliga medborgare. Här i salen kan det bli mycket 

diskussion om man går utanför ämnet eller inte. Då är det bättre att 

man separerar den här diskussionen och att man kommer vidare med 

EU-direktivet i och med att vi redan har böteshot över oss.  

Social- och miljöutskottet kommer att titta på de här frågorna. En 

fråga som vi alltid ställer är om man bara har implementerat själva di-

rektivet eller om man har gått utanför direktivet. Det är en central fråga 

i vår behandling och den frågan kommer vi också att ställa här. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag vill inte heller bordlägga ärendet eller krångla. Jag är fullt medveten 

om vad konsekvenserna blir om man inte får direktivet på plats. Jag har 

inga invändningar därvidlag. 

Jag håller också med det som ltl Åke Mattsson säger att det här är en 

viktig fråga. Just därför är jag så oerhört frågande att man faktiskt inte 

får det att fungera. Jag tycker att det är ett fattigdomsbevis att vi inte 

klarar av den här frågan ifrån åländsk sida utan att kommun måste köpa 

in tjänster t.ex. ifrån finsk sida för att få avfallshanteringen att fungera. 

När det gäller att hålla sig till sak, som ltl Åke Mattsson sade, så enligt 

mitt förmenande så är det här direktivet så vidsträckt och tar upp så 

många detaljfrågor så det ger utrymme till hur vid avfallshanteringsde-

batt som helst, och man håller sig ända till sak. Jag tycker att det är att 

blåsa upp problematiken till lite väl höga politiska nivåer att ha en skild 

sopdebatt. Jag kanske inte ska gå in på vad ltl Mattsson har sagt ibland 

när det gäller det. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack fru talman! Vi är nog ganska överens i det här sammanhanget. För 

den skull tror jag att det kan vara bra inför valet att man får visa var 

man står i den här frågan. Var står Ålands Framtid, var står liberalerna 

och vad man har för planer? Det kan också vara en intressant varför 

man inte har kommit hela vägen, man kanske inte har beredskap för det. 

Jag håller med om att det inte går att begränsa debatten. Vi är helt över-

ens om att man kan gå ganska brett ifrån det här direktivet. Då kan det 

ta hur lång tid som helst, med risk för bordläggning. Jag tycker att det är 

viktigare att vi får in ärendet till utskottet så snabbt som möjligt och kan 

börja jobba med det. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Ltl Mattsson säger att det kan vara viktigt för väljarna inför valet i höst 

att veta var partierna står. Så kan det säkert vara. Men notera att många 

från liberalt håll drev faktiskt en kampanj, inför det senaste valet för 

snart fyra år sedan, att man skulle lägga ner MISE. Och detta poppar 

upp lite med jämna mellanrum samtidigt som man försöker få MISE att 
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fungera. Driver man den här typen av dubbla agendor så behöver man 

inte vara någon större atomforskare för att förstå att här har vi en del av 

orsaken till att de här sakerna inte fungerar. Det kommer dubbla bud-

skap hela tiden istället för att man koncentrerar sig på ett huvudspår. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Ltl Anders Eriksson har rätt. När det gäller direktivet och 

Europa så skiljer sig avfallshanteringen väsentligt i hela Europa. De nya 

medlemsstaterna har ett grannlaga arbete att implementera nya direktiv 

som rör miljölagstiftningen. Också där har ltl Anders Eriksson rätt, till 

stora delar så fungerar det här redan. Vi pratar om tillståndspliktiga 

verksamhetsutövare och producenter och farligt avfall och verksamhets-

utövare som yrkesmässigt samlar in eller transporterar farligt avfall. 

Min uppfattning är att det fungerar hyfsat redan, men nu kommer det in 

i lagstiftningen. Landskapsregeringen har hela tiden haft den ambition-

en att det ska göras så enkelt och praktiskt som möjligt. Det är en utta-

lad målsättning. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det var en mycket bra replik ifrån miljöministerns sida. Låt mig lite 

spinna vidare på det här sista. Jag tror att vi alla, mer eller mindre, har 

den här uttalade målsättningen att det ska vara så enkelt och flexibelt 

som möjligt. Men verkligheten blir av någon egendomlig anledning den 

rakt motsatta.  

Jag var en av de få som var emot att man också skulle ha en miljöju-

rist på ÅMHM. Jag tror inte att det blir bättre ju mer juridik man kopp-

lar in i det här. Vi måste faktiskt se på det med praktiska ögon och för-

söka få det att fungera så bra som möjligt.  

Jag är den första som inser att så länge som vi är EU-medlemmar, 

vilket jag tycker att vi ska vara, så måste vi anpassa de här direktiven så 

fort som möjligt. Det gäller att ha oerhörd fokus på att få byråkratin så 

hanterbar som möjligt. Därför är det bra, miljöminister Sjögren, om vi 

drar åt samma håll.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Vi drar åt samma håll, landskapsregeringen och den un-

derlydande myndigheten ÅMHM. Man försöker göra sitt yttersta för att 

tillmötesgå, vara flexibel och serviceminded.  

Om vi svänger på steken så kan vi också konstatera att vi idag inte kan 

garantera att det inte finns åländska mobiltelefoner och datorer som 

brinner på i soporna på den afrikanska kontinenten. Åland är också en 

del av Europa. 

Talmannen  

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Det råder lite olika uppfattningar om vad debatten ska handla 

om och om debatten ska vara bred eller smal. Debatten blir bredare och bre-
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dare som den blir ofta. Det är ett samhällsåtagande att försöka ändra avfalls-

produktionen och omhändertagande på sätt som stämmer överens med det 

här direktivet, dvs prioritera konsumtionen så att man producerar så lite av-

fall som möjligt. Det avfall som man producerar ska sedan återvinnas.  

När vi talar om MISE så är det bara en del av organisationen för avfall på 

Åland, en del som minskar år för år. Flera kommuner överväger nu också om 

MISE har kommit på fötter eller om man ska hitta egna lösningar. Den frågan 

är synnerligen aktuell på flera håll. MISE har gjort bra saker, man har struk-

turerat upp verksamheten. Konstruktionen från början var inte lyckad, om 

man ska vara lite överslätande i det här fallet.  

Sedan kan man se det ifrån ett annat perspektiv. När det gäller det synliga 

avfallet och mängderna som man tar hand så ser man på statistiken i allmän-

het så tas papper, tidningar, kartong, metaller och glas om hand till väldigt 

stor utsträckning. Det som man har haft problem med på många håll är plast. 

Därför att plast är så lätt undanstoppat. Många tror sig veta att det bryts ner i 

naturen osv. Det finns på de olika materialområdena mycket att göra.  

Min syn på utvecklingen är den att när jag flyttade tillbaka till Åland, efter 

några år utomlands i början på 80-talet, så var sophanteringen under all kri-

tik. Det fanns bilvrak ut i skogarna, det fanns högar, saker och ting grävdes 

ner och runt husknuten fanns en liten sophög med glas och brukar osv. Idag 

är mycket av det här borta. Är det så att man missbrukar och går utöver lagen 

så finns det ett system för att till och med lagföra och bötfälla. Den synliga av-

fallsmängden har ju minskat drastiskt. 

Vi har också på EU-nivå och inom industrierna en anpassning av produkt-

ionen, produkterna och förpackningarna till dagens krav. En bil idag kan 

marknadsföras med att den är helt nedbrytbar, helt återvinningsuppbyggd 

och man kan ta tillvara allting.  

När det gäller järnskrot så far priserna upp och ner men det har ett värde, 

det finns affärsmöjligheter inom det som tidigare dumpades i skogen. Kon-

sumtionsmönstret ändras på det sättet att konsumenterna vet om att för-

packningarna kan leda till avfall som inte kan annat är deponeras. Ute i natu-

ren har det ändrat drastiskt, lagstiftningen har utvecklats, normerna från EU 

har utvecklats och det här som vi behandlar idag är ytterligare ett exempel på 

att man går vidare och ser hela den här hierarkin. 

Det var någon som sade hur det ser ut ute i Europa. Alla kan konstatera att 

Åland har ett system för logistiken och avfallshanteringen som är väl utveck-

lat. Sedan har vi ett särskilt problem som gör att vi idag transporterar luft till 

Uppsala, dvs lite material och mycket luft och det är ju inte särskilt effektivt.  

Inom liberalerna diskuterar vi förbränning, biogas och liknande och försö-

ker hitta lösningar. Jag menar att det här är ett problem på olika nivåer. 

Kommunförbundslösningen, kommunerna har beslutandemakten och ska 

vara den myndighet som sköter det här. Det är också orsaken till att det är 

kommunerna som har beslutat om sina lösningar. Det är ju inte landskapsre-

geringen. Landskapsregeringen har en avfallsplan som ger underlag för att 

diskutera hela det här systemet och hur det ska utvecklas. Men inte är Åland 

på det sättet en eländeskommun när det gäller avfallshanteringen. Däremot 

är avfallshanteringens organisation onödig därför att den ger medborgarna 

onödiga avgifter. Jag har sagt siffran 50 euro i snitt. Det kan man säkert ha 

åsikter om. Det finns en inbyggd effektivitet i systemet som beror på en olyck-

lig start. Liberalerna har försökt ta sig an den här frågan. Kommunerna har 



  

198 

ansvaret men vi har försökt påverka på det sätt som vi kan. Det måste vi fort-

sätta med. Vi måste ta ansvar för helheten och i dialog med kommunerna för-

söka hitta en lösning som går tillbaka till samverkan men på ett mer flexibelt 

och mer organiserat sätt.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det är förunderligt att lyssna på ltl Olof Erland. Han är ju 

en stor förespråkare för olika typer av samarbete mellan kommunerna. 

Vad jag förstår så förespråkar han också inom det sociala området ett 

sorts samarbete i något som liknar ett kommunförbund. Man börjar 

tvivla på om det faktiskt är den liberala modellen för att få mera kompe-

tens och effektivitet i den kommunala servicen eftersom inställningen 

närmast börja lika maniskt beteende gentemot MISE. Jag undrar vad ltl 

Olof Erland egentligen vet om MISE? Hur många möten har ltl Erland 

deltagit i? Både principiellt och i sak så tycker jag att det här med MISE 

börjar gå för långt. Det verkar ha gått på ltl Olof Erlands hjärna.  

Ltl Olof Erland, replik  

Herr talman! Jag har en lista på ord som ltl Sundback brukar använda 

mot mig. Jag ska inte dra den listan idag, men jag ska lägga till ordet 

maniskt, om det är förenligt med lagtingsordningen vet jag inte. Jag går 

vidare, jag bemöter inte den här sortens repliker.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Nej, det är också lite symptomatiskt att ltl Olof Erland har sin egen be-

dömning om vad frågorna ska handla om. Han för sin egen debatt me-

dan vi andra ska hålla oss strikt till sak. När man kritiserar förfarandet 

så är det listor med omdömen osv. Ltl Olof Erland ställer sig i något 

slags ”bell indifferance” över allihop.   

Ltl Olof Erland, replik  

Herr talman! Jag hänvisar till mitt tidigare svar.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Danne Sundman, replik  

Herr talman! Jag har en detalj bara i ltl Erlands anförande. När det gäl-

ler densiteten på avfallet så är inte det ett problem när man för avfallet 

bort från Åland. Då ser man till att man har komprimerat avfallet. Till 

den delen är nog avfallshanteringen effektiv. Däremot är luft i soporna 

ett problem under hanteringen mellan det att konsumenten blir av med 

soporna och slutomhändertagandet som sker på Åland eller bortföran-

det, som det heter i direktivet. Där finns det saker som leder till stora 

kostnader i och med att man ofta betalar per tömning. Det är väldigt lite 

vikt i ett kärl när det töms men det är mycket luft. Det här är väldigt 

konkret, långt ifrån direktivsnivå. Det finns mycket effektiviseringar att 

göra om man kunde få bort den här luften. Det är inte ett problem när 

råvaran väl lämnar Åland. 
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Ltl Olof Erland, replik  

Herr talman! Det där är konkreta problem som är viktiga. Jag har själv 

funderat på konservburkar. När man för iväg dem så är det mest luft. 

Problemet med konservburkar är att det är synnerligen svårt att kom-

primera dem i hushållet. Däremot kunde de här stationerna ha småska-

liga komprimeringslösningar. Det är någonting som man tittar på ute i 

själva verksamheten, att ha småskaliga eller mobila komprimeringslös-

ningar som skulle trycka bort luften från avfallet. 

Ltl Danne Sundman, replik  

Herr talman! Det här är relevant på det viset att det är ett slags förebyg-

gande av avfallsmängden, åtminstone till den delen som den belastar 

konsumenten oskäligt. Om jag inte har helt fel så finns det en åländsk 

uppfinning som säljs som bl.a. kan komprimera burkar. Sedan är det 

viktigt att informera konsumenterna om hur man ska verka för att det 

ska bli så effektivt som möjligt. Själv står jag alltid på kassarna innan jag 

sätter dem i soptunnan. Det ryms många fler kassar om man har stått på 

dem än sådana kassar som man inte har stått på. Sedan står jag i sop-

tunnan också, men det är en annan sak. Det är för att jag som hyresvärd 

vill att mina hyresgäster ska ha billig avfallshantering. Det är inte alltid 

så glamoröst kan jag berätta. Det är mycket luft i soporna märker jag när 

jag ställer mig i soptunnan. 

Ltl Olof Erland, replik  

Herr talman! Jag hoppas att entreprenören inte far iväg med Sundman 

av misstag. Det här med att trampa på burkar så när det gäller konserv-

burkar har jag själv försökt, också med hävstång och hittat på saker. 

Men konservburkarna är synnerligen starka. Med aluminium ölburkar 

går det enkelt.  

Herr talman! Jag tycker att det snart borde vara slutade på det här 

prepplandet i bänken från ltl Sundbacks sida. Det har pågått i tre år. 

Talturerna borde gälla. Nu har det tagit tid från min replik.  

De här konkreta lösningarna för avfallshanteringen är viktiga. Där 

borde man ha en gemensam diskussion. Det är därför som det lokala 

samarbetet är så viktigt. 

Talmannen  

Replikskiftena är avslutade. Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Ären-

det remitteras till social- och miljöutskottet. 

Talmannen påminner om att lagtingets bestämmelser om att vi ska iaktta ett värdigt 

uppträdande fortfarande gäller.  

Tredje behandling 

2 Godkännande av Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploate-

ring och sexuella övergrepp 

Lagutskottets betänkande (LU 15/2010-2011) 
Republikens presidents framställning (RP 10/2010-2011) 

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. 
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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 Straffrättsliga sanktioner på miljöområdet 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 4/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 11/2010-2011) 

Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Därefter föreläggs de i betänkandet in-

gående lagförslagen för beslut i tredje behandling var för sig. Slutligen föreläggs betän-

kandets motiveringar för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkän-

nas? Godkänt. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Först föreläggs landskapslagen om ändring av landskapslagen om miljöskydd för anta-

gande i tredje behandling. Begäres ordet? Lagtinget har i tredje behandling antagit lag-

förslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.  

Föreläggs landskapslagen om ändring av vattenlagen för landskapet Åland för anta-

gande i tredje behandling. Begäres ordet? Lagtinget har i tredje behandling antagit lag-

förslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.  

Föreläggs landskapslagen om ändring av 37 § landskapslagen om renhållning för anta-

gande i tredje behandling. Begäres ordet? Lagtinget har i tredje behandling antagit lag-

förslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.  

Föreläggs landskapslagen om ändring av 41 § landskapslagen om naturvård för anta-

gande i tredje behandling. Begäres ordet? Lagtinget har i tredje behandling antagit lag-

förslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.  

Föreläggs landskapslagen om ändring av 7 § landskapslagen om tillämpning i landskap-

et Åland av riksförfattningar om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explo-

siva varor för antagande i tredje behandling. Begäres ordet? Lagtinget har i tredje be-

handling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.  

Föreläggs landskapslagen om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet 

Åland av riksförfattningar om kemikalier för antagande i tredje behandling. Begäres or-

det? Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behand-

ling är avslutad.  

Föreläggs slutligen landskapslagen om ändring av 17 § landskapslagen om bekämpande 

av oljeskador för antagande i tredje behandling. Begäres ordet? Lagtinget har i tredje 

behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.  

Föreläggs betänkandets motivering för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. 

Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.  

Ärendet är slutbehandlat. 

Första behandling 

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

Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater 

Lagutskottets betänkande (LU 16/2010-2011) 
Republikens presidents framställning (RP 1/2010-2011) 
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Först tillåts allmän diskussion och efter det att diskussionen avslutats kan, enligt 54 § 2 

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

tet.  

Diskussion. 

Ltl Olof Erland 

Fru talman! Lagtinget har tidigare fått en rad presidentframställningar av ty-

pen informationsutbyte om skatter å ena sidan och undvikande av dubbelbe-

skattningen å andra sidan. Det här är ytterligare en typ av avtal som vi inte 

har behandlat i någon större omfattning. Jag minns avtalet med Mexiko 2001 

därför att det blev en enda behandling i lagtinget som berörde Ålands behö-

righetsförhållande till EU.  

Det här är ett ekonomiskt samarbetsavtal om mest gynnad nation. Det 

finns ett tjugotal olika områden. Jag ska nämna några; Antigua, Barbuda, 

Bahamas, Barbados, Belitza och Dominikanska republiken. Den som är in-

tresserad får vända sig till lagutskottets betänkande. Principiellt är det frågan 

om att dessa nationer har varit gynnade i världshandeln av andra utvecklade 

länder.  

I och med EU:s avtal och världshandelsorganisationen WTO:s principer så 

vill man utjämna världsmarknaden och ställa villkor som gör att alla ska be-

handlas på samma sätt. Det betyder att de här länderna som har varit gyn-

nade inte kommer att bli missgynnade enligt den handelsdoktrin som man 

utgår ifrån men däremot får de konkurrera på lika villkor. På kort sikt kan det 

betyda att andra länder exporterar till de här länderna och de får en import-

konkurrens som kan vara en nackdel. Å andra sidan får de incitamentet att 

utveckla produkter för världsmarknaden som skulle gynna dem. 

Ur vår synpunkt kan man säga att det mesta av behörigheten på det här 

området berör utrikeshandeln och det är riksbehörighet. Det som kan beröra 

oss är olika samarbetsprojektet som gör att vi kanske måste ändra vår lag-

stiftning, men det är på sikt.  

Effekterna för Finland, budgetekonomiskt, statsekonomiskt och samhälls-

ekonomiskt är marginella. För Åland är de inte heller av sådan betydelse att 

det föranleder några åtgärder. Det här är en anpassning till utrikeshandelns 

organisation. 

Lagutskottet föreslår att vi ska bifalla den här lagen som sätter den här 

ändringen i kraft för Cariforum-staterna.  

Talmannen  

Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Väcks förslag om remiss till stora utskottet? 

Ingen remiss. Ärendets första behandling är avslutad.  

Första behandling 

5 Godkännande av avtalet med Liechtenstein om utbyte av upplysningar i fråga om 

skatteärenden 

Lagutskottets betänkande (LU 17/2010-2011) 
Republikens presidents framställning (RP 13/2010-2011) 

Först tillåts allmän diskussion och efter det kan förslag väckas om att ärendet skall re-

mitteras till stora utskottet.  

Diskussion.  
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Ltl Olof Erland 

Herr talman! De här är ett exempel på det som jag nämnde tidigare, ett mo-

dellavtal från OECD som reglerar utbytet av information. De här avtalen är 

riktade mot alla områden som inte annars är med i OECD eller som tidigare 

har avtal. Det är många av de här länderna som har haft skatteparadislik-

nande förhållanden men nu är de själva med på att komma in i det internat-

ionella systemet för skatteharmonisering, när det gäller regelverken för pen-

ningtvätt och liknande. Det här är ett av avtal som vi har godkänt många av 

liknande förslag. 

Lagutskottet föreslår bifall till att detta träder ikraft.  

Talmannen  

Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Väcks förslag om remiss till stora utskottet? 

Ingen remiss. Ärendets första behandling är avslutad.  

Remiss 

6 En översyn av bestämmelserna om sexualbrott 

Vtm Gunnar Janssons m.fl. hemställningsmotion (HM 11/2010-2011)  

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns?  

Diskussion. 

Vtm Gunnar Jansson 

Värderade talman! Internationella kvinnodagen 2011, den 8 mars, under-

tecknade ordförandena för samtliga lagtingsgrupper den hemställningsmot-

ion som nu är föremål för remissbehandling. Jag presenterar motionen på 

kollegernas vägnar och naturligtvis på egna vägnar. Jag noterar att av tek-

niska skäl och till följd av hårda bestämmelser i en ännu hårdare lagtingsord-

ning så kan inte den person som egentligen står bakom initiativet uppträda, 

vår värderade talman Roger Nordlund. Det är för mig en ära att göra detta. 

Vi motionärer hemställer om, jag citerar klämmen; ”att lagtinget hos riks-

dagen i enlighet med 22 § självstyrelselagen för Åland, hemställer om att 

riksdagen ger regeringen i uppdrag att företa en översyn i enlighet med moti-

veringen ovan av strafflagens bestämmelser om sexualbrott för att bringa lag-

stiftningen i överensstämmelse med den allmänna rättsuppfattningen samt 

att därefter vidta kompletterande åtgärder i enlighet med initiativet.” 

Vår självstyrelselag medger den här typen av initiativrätt i riksdagen. Det 

är ett i sig unikt system som inte enbart gäller laginitiativ utan initiativ i 

ärenden som faller utanför lagtingets behörighet. Det är den möjligheten som 

lagtinget nu för första gången, under den nuvarande självstyrelselagens gil-

tighetstid begagnar sig av. 

Det handlar om en hemställningsmotion inför oss till lagtinget. Från mot-

ionärernas sida hoppas vi att under lagtingsbehandlingen vill lagutskottet fö-

reslå bifall till klämmen, vilket därmed innebär att Ålands lagting driver detta 

initiativ gentemot och i Finlands riksdag, där landets regering är ombud, 

såsom i frågor om lagmotioner mera ombud än någon som kan driva lagting-

ets uppfattning. Den uppfattningen driver lagtinget själv.  

Herr talman! Visserligen har 20 kap. strafflagen om sexualbrotten nyligen 

ändrats. Vi anser att ändringarna är otillräckliga. Vi hemställer om en total 

översyn av sexualbrottslagstiftningen, en total översyn som stärker den sexu-
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ella självbestämmanderätten, dvs integriteten. Detta är kärnan i hela vårt re-

sonemang, den sexuella självbestämmanderätten och respekten för den.  

Vi eftersträvar en utveckling som inte mäter graden av våld utan som utgår 

från frivilligt deltagande som gör den sexuella självbestämmanderätten till 

något som man kan förlikna vid en subjektiv rätt som inte får kränkas av nå-

gon. 

Vi hemställer också om åtgärder för att med straffrättsliga medel utvidga 

den sexuella självbestämmanderätten till att ge skydd mot ofredande och 

sexuellt ofredande inte minst på nätet och i de nya sociala medierna, vilket vi 

alla känner till att är ett snabbt växande problem. 

Möjligheten att ändra människors beteende med straffrättsliga medel är 

bevisligen begränsad, därför föreslår vi också att samhället satsar på utbild-

nings- och informationsstrategier till stöd för förändringsarbetet enligt mot-

ionen. Vi eftersträvar ett förändrat beteende i samhället inom detta rättsom-

råde. Vi vill medverka till att skapa ett sådant samhällsklimat där den sexu-

ella självbestämmanderätten respekteras, där normen är att den som vill vara 

ifred också skall få vara i fred. Sexualdriften kan inte och skall inte upphäva 

någons integritet. Detta överensstämmer ganska väl med de ändringar av 

strafflagens 20 kap. som jag nyligen nämnde.  

När riksdagen så sent som för en månad sedan behandlade dessa ändring-

ar så låg till grund för behandlingen i plenum utlåtande från riksdagens 

lagutskott.  

Jag citerar lagutskottet som till den här delen vad gäller bestämmelserna 

om våldtäktsbrott anför: ”Bestämmelserna om våldtäktsbrott, tvingade till 

sexuell handling och sexuellt utnyttjande infördes i samband med revide-

ringen av 20 kap. i strafflagen. De ändringarna trädde ikraft en 1 januari 

1999. De har alltså funnits i drygt tio år. Bestämmelserna kräver en samlad 

bedömning anser utskottet. Rättspolitiska institutet arbetar för närvarande 

med en undersökning av straffpraxis vid dessa brott. När den undersök-

ningen blir klar bör det göras en mer omfattande bedömning av behovet att 

ändra bestämmelserna och nödvändiga lagändringar beredas. Vidare är 

det befogat att i den samlade bedömningen också undersöka straffskalan 

huruvida straffskalan behöver ändras.” Det finns också ett element i hem-

ställningsmotionen om att just göra detta; stärka den sexuella självbestäm-

manderätten, se över kriminaliserade aktiviteter och undersöka behovet av 

och möjligheterna till en skärpning av straffskalorna.  

Strategin bör vara att lagtinget förstärker dessa tryck på förändringar i 

strafflagen och i förhållningssättet till sexualbrotten och att det motionen äs-

kas senast tas in i den reform och översyn av strafflagen som lagutskottet i 

riksdagen och därmed också riksdagen äskat om. Tack, herr talman.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag ber att få tacka vtm Gunnar Jansson för en utomor-

dentlig presentation av det här viktiga initiativet. Jag vill också tacka för 

berömmet till talman Roger Nordlund för initiativet. Jag vill gärna utöka 

rosutdelandet till lagtingsdirektören Susanne Eriksson som har gjort ett 

alldeles utomordentligt underlagsmaterial för oss i det här ärendet. Det 

kommer säkert i sig att innebära att lagutskottets behandling här i lag-

tinget kommer att förenklas och underlättas på ett betydande sätt. 
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Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Behandlingen av detta ärende i lagtinget underlättas av 

den omständigheten att lagtingsdirektören, som är sekreterare i lagut-

skottet, har mycket nära och ingående bidragit till tillkomsten av denna 

lagmotion. Det ska nog medges att flera kolleger av oss i kammaren och 

i grupp presidierna har bidragit till tillkomsten av detta. Men grunden är 

lagd på det sättet som kollegan Roger Jansson nämnde, det är riktigt. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Vtm Gun-Mari Lindholm  

Talman! Vi kan väl lugnt säga att det är en historisk dag idag. Jag är både 

stolt och glad över att få vara med om det här ögonblicket där vi eniga har 

åstadkommit ett förslag som ska gå vidare till Finlands riksdag. Det är ett 

enigt lagting och det är första gången som man avlämnar en hemställnings-

motion i ett ärende som egentligen inte direkt rör någon form av självstyrel-

sepolitisk utvidgning. Det här är någonting som rör hela Finland. 

Jag är också glad för människor har engagerat sig i den här frågan. Det 

finns en namninsamling som idag har över 2000 namnunderskrifter. Jag är 

väldigt glad för deras del, för att de ser att det faktiskt lönar sig att tycka till, 

engagera sig och att det ger effekt. På deras vägnar är jag väldigt glad idag för 

att det här har givit resultat. 

Det duggar ganska tätt med beröm till alla som har bidraget till det här re-

sultatet. Kanske vi kan säga att det till och med haglar beröm. Alla ska ha 

mycket beröm för det här. 

Det är alldeles särskilt bra att det i framställningen finns ett genusperspek-

tiv. Det är viktigt i de här frågorna att man har tagit fokus och avstamp ifrån 

ett genusperspektiv. Jag hoppas att det ska leda till att de människor som 

kommer att besluta och hantera den här typen av domar har ett genusper-

spektiv. Att man ökar kunskapen hos alla människor som hanterar den här 

typen av frågeställningar. Jag tror att det är väldigt avgörande för utgången 

och resultatet av den här typen av frågor. 

Jag är också glad för att man har skrivit ett kapitel om betydelsen av att in-

hämta kunskap och information ifrån kvinnojourer och psykologer. Jag kan 

också se att man tagit tillvara de åsikter, den kunskap och de kloka tankar 

som vi i media kunde ta del av från tingsdomare Gustav Nymalm.  

Det är bra att man också för ett resonemang runt "frozen fright", att man 

har det med som en av de olika aspekterna på vad som kan orsaka den hand-

lingsförlamning som kan inträda vid en våldtäkt och alldeles särskilt stycket 

om samtycke och frivilligt deltagande. Det är kärnan i hela den här hemställ-

ningsmotionen. 

Jag är väldigt glad över att vi har kommit så här långt. Jag önskar hela det 

här ärendet lycka till under resans gång. Vi är eniga här och jag hoppas också 

att hemställningsmotionen ska bemötas på ett positivt och bra sätt i Finland. 

Jag tror att namninsamlingen, som också har översatts till finska, kan ha en 

betydelse så att också de finskspråkiga kan ta del av namninsamlingen. 

Alldeles särskilt vill jag rikta mitt tack till talmannen som har tagit initiativ 

i den här frågan och också till lagtingsdirektören som har författat initiativet 

på ett väldigt bra sätt. Tack.   
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Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Bästa kollegor, det är ett glädjande åländskt steg framåt i en 

jämställdhetskamp som både ha varit lång och som kommer att vara lång 

ännu innan man kommer i mål. Den kommer inte att vara över under min 

livstid och knappast heller under mina barns livstid. Den här lagmotionen är 

kanske ändå den största framgången för jämställdhetspolitiken under den 

här mandatperioden och det kommer ifrån lagtinget. Det är små steg framåt 

på en stor bred väg där många segrar ska vinnas inom ett kunskaps- och poli-

tikområde som ständigt behöver mer forskning, mer statistik, mer sakkun-

skap, mer information och många fler politiska beslut på många nivåer. 

Det faktum att kvinnoforskning och genusvetenskap nu ändå är en akade-

misk disciplin, sedan en tid tillbaka, är mycket värdefullt, tror jag.  

Den här lagframställan väcker hopp. Den innehåller många konkreta för-

slag och nu läggs den fram till Finlands riksdag. Vi kan vara stolta över att vi 

på Åland har funnit enighet bakom det här förslaget och att vi kan gå i brä-

schen för en modernisering för en lag som ska ta stöd i ny forskning och i ett 

tydligt genusperspektiv där man ser kvinnor och män som jämlika parter. För 

så är det inte än i dag, inte alls. Fortfarande är kvinnor sämre avlönade på ar-

betsmarknaden, tar mer ansvar för det oavlönade hemarbetet, är mindre re-

presenterade i olika demokratiska organ och kvinnors kroppar används fort-

farande som handelsvara i en omfattande traffickingverksamhet.  

Jag brukar roa mig med att samla på konkreta exempel som man kan ta 

fram för att visa på hur ojämlikt det fortfarande är. Jag har fått två konkreta 

exempel de närmaste veckorna. Det var i samband med 8 mars när talman 

Roger Nordlund deltog i Feministakademins utdelning av årets feministpris. 

Han berättade då att inom tennisklubben på Åland får pojkarna nya hårda 

fina bollar för att spela med och flickorna får bollarna när de har blivit mjuka 

och använda. Det är kanske en detalj men det är ett talande exempel. 

Vi har idag funnit att det också är så i vår församling i Mariehamn och sä-

kert också runt om på Åland. Det är också skillnaderna i när män och kvinnor 

dör när man ringer i klockorna för själaringningen. När män har dött då 

ringer man i den stora klockan och när kvinnor har dött så ringer man i en 

mindre klocka. Till och med in i det sista mäts våra själar, om själen har fun-

nits i en manlig eller en kvinnlig kropp.  

Dessa exempel och mycket annat gjorde att jag var med 2001 och tog ini-

tiativet till att starta Feministakademin på Åland. Avsikten var att höja kun-

skapsnivån inom feminism och jämställdhet. Debatten i tidningarna var på 

en väldigt låg nivå. Det var mycket svårt att diskutera den här typen av frågor 

generellt. Jag hoppas att vi i Feministakademin under årens lopp har bidragit 

till att höja kunskapsnivån inom jämställdhetsområdet på Åland i någon mån 

och påverkat opinionen i positiv riktning. 

Våld och sexuellt våld har varit en central fråga hela vägen. Det är också 

grunden i det manifest som Feministakademin antog 2001 som påtalar indi-

videns okränkbarhet och rätt till respekt.  

Jag vill för min del tacka Mia Hanström som är en väldig drivkraft i de här 

frågorna och vtm Gun-Mari Lindholm, jag nämnde inte hennes namn men 

det är de facto hon som står bakom den här namninsamlingen som nu finns 

på nätet. Hon har ihärdigt och strukturellt fört ut kunskap i de här frågorna 

både i de Baltiska länderna och i Ryssland men också till många ungdomar i 

skärgården och på fasta Åland.  
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När professor Madelen Leijonhufvud fick priset som årets feminist så var 

hon mycket imponerad av att få höra att det fanns en manlig talman på Åland 

som talade sig varm för den här frågan och också att det fanns en enighet 

bakom ett sådant här initiativ.  

Verklig förändring kan åstadkommas när män och kvinnor tillsammans tar 

ställning mot våld, övergrepp och sexuella trakasserier. 

Jag vill också tacka lagtingsdirektör Susanne Eriksson för en mycket väl-

formulerad lagmotion. 

Det är kanske en självklar sak för många av oss att sex ska vara en ömsesi-

dig handling. Men så är det inte. Det ska finnas ett samtycke i botten, att det 

är någonting som båda två är med på. Ändrar man den här lagen så att den 

utgår ifrån samtycke, istället för att fokusera på kvinnans utseende, klädsel, 

om hon har varit full och om hon har haft en vidlyftig sexuell historia, då för 

det med sig att fokus i en rättegång övergår från att ha analyserat kvinnans 

roll till att analysera mannens eller förövarens roll. Det är ofta så det är förde-

lat, män är i majoritet förövare och kvinnor är i majoritet offer. Kvinnor ska 

inte behöva bära ansvaret för mäns sexualitet. Det ansvaret måste män bära 

själva.  

Sexuellt våld är också ett allvarligt brott. Det ska också synas i de straffska-

lor som ska gälla. Det är viktigt att samhället ger signalen att det här är myck-

et allvarligt. 

Madeleine Leijonhufvud berättade vid sitt besök här på Åland om olika 

grupper som har drabbats av olyckor i sitt liv, svår sjukdom eller någonting 

annat som påverkat dem starkt. De kan efter en tid ändå se att det har med-

fört någonting positivt. Det kanske medförde en fördjupad livsinsikt eller 

någonting annat. Men de offer som har drabbats av våldtäkt eller sexuella 

övergrepp de kan efter lång tid inte se någonting positivt i det som har hänt.  

Jag hoppas att lagutskottet, när man tar sig an den här frågan eftersom 

den är av stort allmänt intresse, kunde ha ett öppet hörande om den här lag-

motionen. Jag skulle gärna se att man bjuder in och hör professorn i straffrätt 

Madeleine Leijonhufvud, hon är mycket kunnig i de här frågorna. Det finns 

också många psykologer, domare och åklagare i vår egen tingsrätt som har 

goda kunskaper och insikter i detta. 

Jag hoppas att den nya regeringen i Finland tar positivt emot den här lag-

motionen och låter den gå vidare och att nästa åländska riksdagsledamot, 

som folket väljer den 17 april, också aktivt arbetar för att den här motionens 

anda och mening att förverkligas. Tack, herr talman.   

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Det är en positiv upplevelse att få vara med om det här 

idag när det råder stor enighet.  

Jag vill ta upp en sak, som anknyter till ltl Gunells anförande, som har 

hänt tidigare före det här. Jag vill erinra om någonting som jag ser som 

en positiv uppföljning av det projekt som jag var med och startade; EU-

projektet Kvinnofrid. Det projektet är mot våld mot kvinnor. Man ska 

komma ihåg att i början när man jobbade med det här projektet hand-

lade det ofta om misshandel, men man insåg ganska snart att sexuellt 

våld är minst lika vanligt som fysiskt våld som slag, stötar och kast i 

vägen osv.  
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Jag tror nästan att EU-projektet Kvinnofrid kanske var starten och 

öppnade ögonen för många. Det satte på fokus på vad kvinnorna får ge-

nomgå. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Det är många som har varit med och hjälpt till i den här kampen. Det är 

små, små steg framåt. Projekt Kvinnofrid var ett mycket bra initiativ och 

är det fortfarande. Det är kanske ett av de mest centrala i jämställdhets-

arbete i landskapet idag. Ltl Gun Carlson ska ha all heder och respekt för 

att hon var med och initierade det projektet.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Jag tänkte ta upp två detaljer i ltl Gunells anförande. För 

det första, det här är alltså en hemställningsmotion. Det är en detalj i 

sammanhanget, men den kommer att behandlas som en sådan, först här 

i lagtinget och sedan i regering och riksdag. Det går inte som en lagmot-

ion med paragrafer direkt till riksdagen. Den kommer in i det bered-

ningssystem som jag nämnde. 

Den andra omständigheten kanske jag var otydlig med i presentation-

en. Vi undviker egentligen i motionen att tala om samtycke. Vi talar om 

frivilligt deltagande. Samtycke ger nog i juridiken, och också i det 

mänskliga livet, intryck av det finns en ojämlikhet mellan parterna. Det 

är någon som ligger på så att säga och någon som möjligen ska övertygas 

om att samtycka. Idén i det som jag försökte framföra, och det som står i 

texten, är nog att det ska vara frivilligt deltagande utan någon gradering 

på graden av aktivitet.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Frivilligt deltagande och samtycke, jag vet inte hur de juridiskt uppfat-

tas. Där kanske det finns en viktig distinktion. Med visst handlar det om 

att lyfta frågan till att handla om två jämlika parter där båda två ska 

delta frivilligt. Annars är det någonting annat. Här finns också detta 

med vållande av, ja, jag ska inte gå in på det. 

Jag ber om ursäkt, det är naturligtvis en hemställningsmotion. Det 

var en felsägning från min sida. 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Jag konstaterar att vi i sak är helt överens. Det är en juri-

disk distinktion mellan frivilligt deltagande, där man säger ja eller nej, 

och samtycke till någonting som någon annan serverar. Med det här är 

en detalj som inte är viktig, för i sak är vi överens. Juridiskt kan det ha 

en betydelse och därför är jag är en anhängare av det förstnämnda, dvs 

frivilligt deltagande.  

Talmannen  

Replikskiftena är avslutade. 
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Ltl Johan Ehn  

Herr talman! Även jag vill komma till samma slutpunkt som de flesta andra 

här i salen har kommit till idag, att det här är ett väldigt bra förslag. Jag tyck-

er att det är roligt att vi i politiska sammanhang kan visa på att det också 

finns frågor som vi med helt och hållet eniga gemensamma krafter kan driva 

framåt.  

I ett läge där det politiska livet, inte bara på Åland utan politik som helhet, 

kan ifrågasättas lite ute bland människorna så tror att det här är ett typiskt 

exempel där vi också bättrar på det politiska ryktet om att vi faktiskt är ly-

hörda för vad människor tycker och tänker. Finns det någonting som engage-

rar människor väldigt mycket så är det områden där man blir upprörd och 

där man tycker att samhället inte visar tillräckligt stort avståndstagande från 

ett brott som begås.  

Jag tror att det här också finns på andra områden. Det här området kanske 

har aktualiserats väldigt tydligt på Åland under den senaste tiden. Därför 

tycker jag att det är bra att vi också snabbt och effektivt kan ta tag i den här 

frågan. Jag ger även från min och moderat sida ett tack till initiativet från 

talmannen att samla till ett upprop från Ålands parlament.  

Detta med att straffvärdet ska stämma överens med folkuppfattningen tror 

jag att man ska lägga väldigt stor vikt vid i det här sammanhanget när man nu 

för diskussionen vidare gentemot riksdag och regering. Som många andra här 

också har sagt så tycker jag att en hel del av motionens innehåll talar väldigt 

mycket för sig själv. Lagutskottet får en relativt lätt uppgift att behandla den 

här motionen. Samtidigt tror jag att det är bra, precis som ltl Gunell, att man 

passar på att också höra en hel del experter som får ge ytterligare kraft och 

tyngd bakom det här så att motionen sedan blir lättare att driva när den 

kommer till riksdag och regering. 

Herr talman! I den diskussion som hittills har förts har man inriktar sig 

väldigt mycket på relationen man och kvinna. Jag vill passa på att lyfta fram 

att jag hoppas att man också i den här diskussionen ska komma ihåg de ut-

satta barn som finns i det här sammanhanget. Även där tror jag att folks 

rättsmedvetande är sådant att man på många håll förvånas över de domar 

som blir gällande för personer som har begått ganska grova förbrytelser mot 

barn av sexuell natur. Jag hoppas att den biten ska finnas med här när man 

diskuterar det här vidare. Det är framförallt mellan kvinnor och män som det 

här finns men man får inte glömma barnen. 

En annan sak som jag skulle vilja lyfta är att i de här fallen av sexuellt våld 

så saknas ofta vittnen. Här behöver man nog fundera på hur man på ett lämp-

ligt sätt hittar vägar framåt för att det inte ska bli så att ord står mot ord och 

så lägger man det åt sidan. Man måste också försöka utnyttja de kunskaper 

som man har i psykologi för att kunna bedöma trovärdigheten i de berättelser 

som både offer och förövare ger, så att man faktiskt får en rättvisa skipad i de 

här fallen. Det är också en av de bitar som är rätt svåra i många av fallen.  

Herr talman! Det ska sist och slutligen bli väldigt intressant att se hur ett 

sådant här initiativ mottas i riksdag och regering. Jag har inte så många år i 

den här salen så att jag kan dra mig till minnes att lagtinget har gjort en så-

dan här kraftsamling tidigare. Ofta har det här använts i konstitutionella frå-

gor, där vi har försökt att göra förändringar när det gäller vår egen möjligt att 

påverka olika saker. En sådan här frågan har jag inte varit med om tidigare. 

Det ska bli mycket intressant att se hur man tar sig an den på finskt håll. Här 



  

  209 

tror jag också, som någon var inne på tidigare, att det är viktigt att vi får en 

god dialog med kommande riksdagsledamot så att man kan driva den här 

frågan framåt med gemensamma krafter. Vi måste se till att vi utnyttjar alla 

de kanaler som vi har för att faktiskt få en påverkan på Finlands regering och 

riksdag i den här frågan, så att vi får till stånd så snabbt som möjligt en för-

ändring av den här lagstiftningen. Tack, herr talman.  

Ltl Olof Erland, replik  

Herr talman! Ltl Ehn nämnde barn i sexuella sammanhang. Jag kan er-

inra om att det också har varit en historisk dag när vi idag har godkänt 

konventionen om sexuell exploatering av barn. Lagutskottet har till den 

delen förberett detta. Jag tycker att det blir mycket intressant att försöka 

föra det här initiativet vidare. Jag föreställer mig att vår fokus ska vara 

att också bereda ärendet in i riksdagen. Det är en utmaning att ändra at-

tityderna i Finland med sikte på andra attityder i Sverige och vad vi vill 

från Åland. 

Ltl Johan Ehn, replik  

Herr talman! Det var bra att ltl Erland också lyfte att vi faktiskt har tagit 

det andra historiska beslutet idag. Jag glömde i hastigheten att säga det i 

mitt anförande. Jag ville ytterligare förtydliga att det är viktigt att man 

har med de här bitarna. I övrigt håller jag helt och hållet med ltl Erlands 

beskrivning.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Det är en glädjens dag och många är nu nöjda över att vi har 

kommit så här långt i fråga om hemställningsmotionen till regeringen och 

riksdagen i Helsingfors. Ingen har egentligen sagt någonting om hur vi poli-

tiskt ska driva den här frågan. Har man en lagmotion är det ganska klart vad 

vi vill. Den behandlas av riksdagen och det blir ja eller nej eller tja eller vad 

det nu blir för beslut. Man får mera direkt besked om hur riksdagen ser på 

lagtingets förslag. Men i det här fallet så kommer frågan antagligen att be-

handlas av nästa regering. Det vore ju nödvändigt att få in skrivningar i nästa 

regeringsprogram som generellt tar upp våra åsikter och som säger vad vi vill 

att nästa regering ska ta upp på sin agenda och jobba med. Jag tror att det är 

mycket viktigt att grupperna funderar över hur vi politiskt kan lobba för den 

här frågan i Helsingfors.  

Den blivande riksdagsmannen har naturligtvis en given uppgift. Jag tror 

att det behövs en hel del andra politiska åtgärder om vi ska ha framgång, att 

det här inte bara blir så att vi är glada över att vi har nått överenskommelse 

här på hemmaplan i den här frågan.  

Det är lite trist att vtm Gunnar Jansson försvann ur salen. Jag blev lite för-

vånad över hans anmärkningar under ltl Camilla Gunells anförande. Han kri-

tiserade lite hennes uttalande om vikten av samtycke i de här samman-

hangen. Jag uppfattade att han avsåg att det uttrycket ska vi inte använda och 

att det juridiskt är tvivelaktigt på något vis. Istället ska vi tala om frivilligt del-

tagande. Jag skulle nog vilja att han utredde och utvecklade det lite mera. I 

den här motionens text, på sidan 4, talas det om samtycke, frivilligt delta-
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gande. Det är ett väldigt viktigt stycke för där tar man upp ett rättsfall från 

Europadomstolen. Det fallet bygger just på att det måste föreligga samtycke, 

annars klassas det som övergrepp eller våldtäkt. Jag citerar kort; ”med stöd 

av denna genomgång har domstolen funnit att artiklarna 3 och 8 i Europa-

konventionen ålägger staterna att straffbelägga och effektivt lagföra varje 

form av sexuellt umgänge utan samtycke”.  Om vtm Gunnar Jansson anser 

att det är ett olämpligt ord så måste det väl betyda att han tycker att Europa-

domstolen på något vis inte riktigt har klarat av sin uppgift vad gäller den 

konventionen. Hela det här stycket slutar med att man i Sverige, på basen av 

den här domen, har gått igenom sin strafflagstiftning. Enligt dem så kan det 

ifrågasättas om Sverige med den nuvarande lagstiftningen och praxisen fullt 

ut uppfyller det här kravet på samtycke. 

Det här måste bli en av lagutskottets viktigaste uppgifter eftersom det 

mesta råder det enighet om. Här har nu kommit synpunkter på begreppet 

samtycke, enligt vtm Gunnar Jansson skulle inte det begreppet vara lämpligt 

att använda, av skäl som jag fortfarande tycker är lite dunkla. Nu är både han 

och i stort sett hela lagutskottet ute, så vi får väl inte svar på det här. Jag 

kommer att lyfta den frågan i lagutskottet. Det är nog det gängse begreppet 

som används i de här domarna.  

Professor Madeleine Leijonhufvud har nämnts här. Hon kunde berätta att 

det i anglosaxisk lagstiftning i Storbritannien och USA finns sådan lagstift-

ning där samtycke förutsetts vid sexuellt umgänge. Sedan är det en annan sak 

att det sällan är någon som döms för våldtäkt på basen av uteblivet samtycke. 

Men det har ganska mycket att göra med deras domstolssystem, detta med 

jurydomstolar. Det räcker att en konservativ person i juryn inte är med på att 

döma någon för våldtäkt, då är detta inte möjligt. 

Herr talman! Jag blev lite konfunderad över vtm Gunnar Janssons replik, 

men jag kommer tydligen inte att få något svar på den frågan här. Tack så 

mycket.  

Talmannen  

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

Remiss 

7 Sänkt åldersgräns för rösträtt i kommunalval 

Ltl Anders Erikssons lagmotion (LM 1/2010-2011)  

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns?  

Diskussion. 

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Vi hade en speciell ungdomsdebatt här i lagtinget med en fråge-

stund därefter. En av frågeställarna frågade partiföreträdarna om vi var inne 

för sänkt rösträtt. Jag hörde till dem som svarade att jag var det när gäller 

kommunalval. Sedan fanns det andra som svarade att de var för sänkt röst-

rätt generellt. Om jag inte missminner mig så tror att de flesta partier var 

inne för sänkt rösträtt till 16 år när det gäller kommunalvalen. Märkväl, herr 

talman, att jag säger att om jag inte missminner mig. 

Mot den bakgrunden ville jag lägga den här motionen. Det ser inte så bra 

ut om vi inför en relativt stor samling ungdomar lovar en sak och sedan gör vi 

ingenting desto mera åt det.  
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De ungdomar som får möjlighet att vara med och besluta om sin framtid 

tar också ansvar för den. Med ansvar följer ett naturligt ökat intresse för poli-

tik. Jag har själv haft det stora nöjet att få samarbeta med en ung kraft, en 

ung man, vår partisekreterare Axel Jonsson. Han om någon har visat för mig, 

jag har sett det förut, att bara ungdomar får ett ökat ansvar och får möjlighet-

er att driva sina frågor så utvecklas de rent otroligt. Det här låg också i botten 

när jag lade den här motionen. 

Jag tror också att det är viktigt om vi ska få till stånd ett ökat intresse för 

kommunalpolitik, notera att den här motionen tar enbart sikte på kommu-

nalpolitiken, att ungdomar kan komma med i ett tidigare skede. Jag tror 

också att 16 år är en ganska lämplig ålder då finns många av ungdomarna 

fortfarande kvar i det åländska samhället. Jag tror att det är svårare när man 

har flyttat till Finland, Sverige eller någon annanstans för att studera 5-6 år 

att igen bli engagerade i de politiska frågorna. Det finns flera saker som talar 

för det här.  

Jag vill också understryka att det här inte är någon fix idé som jag fick på 

ungdomsdebatten. Det är heller inte något eget åländskt påfund. 

Europarådet har rekommenderat EU-länderna att sänka åldersgränsen för 

rösträtt i val. I resten av världen är det tretton länder som har en lägre ål-

dersgräns än 18 år. I Nicaragua, Ecuador och Brasilien är det 16 år i alla val. I 

Schweiz är det 16 år för att få rösta i kommunala val eller folkomröstningar. 

Österrike och Tyskland, delvis, är de enda EU-länderna som har den här möj-

ligheten. I Österrike ska 16-åringar få rösta i allmänna val och folkomröst-

ningar. I Tyskland får 16-åringar rösta i ett antal delstater. I Norge ska 16-

åringar få teströsta i ett antal kommuner. 

Ltl Sundback har vänligheten att vara på plats från lagutskottet dit den här 

motionen ska gå.  

I Finland utreds frågan som bäst. Justitieministeriet har tillsatt en arbets-

grupp som ska utreda för- och nackdelar med att låta 16 år fyllda ungdomar 

delta i val. Arbetsgruppen har som utgångspunkt att ungdomarnas möjlighet-

er att påverka i samhället ska öka. Det är ju lovvärt. Arbetsgruppen ska också 

utreda möjligheterna för att på prov sänka rösträtten i kommunalvalet och 

utreda kostnaderna för det. 

Jag tror personligen att den här arbetsgruppen har tillsatts mycket bero-

ende på den rekommendation som Europarådet gav. Det är min egen speku-

lation. 

Jag hoppas, när ärendet gå till lagutskottet, att det inte blir som vanligt att 

motionen går in direkt i papperskorgen och dyker upp igen om ett par måna-

der i annan skepnad eller att den omfattas delvis men att det ska utredas eller 

att man framhåller att vi ska vänta och se vad man gör på rikssidan. Har man 

gjort det på rikssidan så vågar vi också göra det. 

Jag anser personligen att den här frågan inte behöver utredas desto mera. 

Vi kan någon gång tänka självständigt, om uttrycket tillåts, här i det åländska 

parlamentet och gå in för det här. Det kan någon gång vara roligt att gå lite 

före också. 

Sammanfattningsvis, herr talman, handlar det om att få ungdomar engage-

rade i det demokratiska arbetet och få en möjlighet för dem att engagera sig i 

det före de flyttar bort för studier. Det tror jag att skulle vara ett stort mer-

värde. Tack.  
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Ltl Johan Ehn, replik  

Tack, herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till en för övrigt bra 

motion. Hur har motionären tänkt gällande valbarheten? Ska den också 

förändras i samma förändring så att man också blir valbar från och med 

16 år? 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag har inte tänkt det. Samtidigt, bästa ltl Ehn, jag vet att det finns en 

inkonsekvens i det resonemanget. Jag är fullt medveten om det. Ska 

man ha rösträtt behöver man också vara valbar. Jag har inte tänkt så, 

motionen är inte lagd på det sättet. Om lagutskottet kommer fram till 

det, för att man ska vara konsekvent, vilket jag också inser att det finns 

poänger i, så har jag ingenting emot om man då omfattar motionen med 

det tillägget. 

Ltl Johan Ehn, replik  

Herr talman! Jag har mycket liknande åsikter som ltl Anders Eriksson i 

det här fallet. Jag tycker inte heller att man ska vara valbar. Men jag 

tycker att då har lagmotionen ett litet bekymmer. Om man går till 36 § i 

kommunallagen och tittar på vem som är valbar så finns där en hänvis-

ning till att den som har rösträtt också är valbar. Det här är någonting 

som lagutskottet måste titta lite närmare på hur man då formulerar det. 

Jag hör till dem som, likt ltl Anders Eriksson, tycker att man ska skilja 

på att ha rösträtt och vara valbar. Där har vi myndighetsåldern och det 

ansvar som kommer med att vara med och fatta beslut i de samman-

hangen. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Bästa ltl Johan Ehn, man brukar säga att ärlighet varar längst. När jag 

skrev motionen och när jag hade lämnat in den så tänkte jag inte på det 

här. Jag har blivit uppmärksamgjord på detta senare. Jag vet att det 

finns en inkonsekvens i det och jag vet att det är formulerat på det sät-

tet. Jag tror att det var paragraf 36 som nämndes. Jag tycker att man 

kan skilja på de här frågorna. Det ska bli intressant att se vad lagutskot-

tet kommer fram till. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Det var precis den frågan som kom upp som jag tänkte på. Jag tror att i 

det här fallet bör man nog tänka på att särskilja valbarhet och rösträtt, 

med tanke på myndighetsåldern. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag har samma uppfattning. Jag har inget övrigt att till-

lägga.  

Ltl Johan Ehn  

Herr talman! Som jag sade i ett replikskifte så tycker jag att det här är en rik-

tigt bra motion. I vårt gruppanförande i den ungdomspolitiska debatten så 

lyfte jag det här förslaget, att vi skulle göra på det här sättet. Det gjorde sedan 
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att vi fick en fråga som ställdes också till de övriga partierna. Det blev därmed 

väldigt intressant att driva frågan vidare.  

Jag tycker att det är roligt nu att det finns ett sådant här förslag. Ltl Roger 

Jansson och jag har också suttit och skissat på en lagmotion. Ltl Anders Er-

iksson hann före i det här fallet men det spelar mindre roll. Det viktiga är att 

vi faktiskt får det här ärendet att rulla vidare. Jag hoppas att lagutskottet 

också driver på den här frågan så att vi kan ha det här klart till det val som 

kommer till hösten. Då blir tiden lite knapp, men det går att åstadkomma om 

bara sätter lite fart på. 

Jag skulle till lagutskottet vilja säga att det skulle vara bra att man tittar 

lite på de erfarenheter som finns i de här länderna som nämns i motionen. 

Det är bra att söka argumenten och titta på hur det har fungerat på andra 

ställen. 

I den ungdomspolitiska debatten sade jag att det är ett utmärkt tillfälle att i 

kommunalval ge möjligheter för ungdomar att a första steget in i den vuxna 

världen genom att vara med och ta ansvar. Det skulle uppmuntra att delta ak-

tivt i det demokratiska arbetet. Det här är långt mycket bättre än att skapa 

parallella system som enbart syftar till att lära sig hur man ska arbeta demo-

kratiskt. Det här systemet leder till att man får möjligheter att vara med och 

påverka vilka som fattar besluten i väldigt vardagsnära frågor. 

Däremot är jag mer skeptiskt till att man också skulle vara valbar vid 16 års 

ålder. Själva uppdraget, att sitta i en förtroendevald församling, ställer också 

krav på att man kan ta ansvar för de beslut som tas där, som ligger ganska 

långt på den ekonomiska sidan. Eftersom den ekonomiska självbestämman-

derätten hos individer inte kommer fullt ut på det privata före man fyller 18 

år, så kanske det heller inte är lämpligt att man sitter i en förtroendevald för-

samling vid 16 år. 

Herr talman! Jag hoppas att lagutskott kan titta lite närmare på det här 

och jobba med processen ganska snabbt så att vi skulle kunna se det här re-

sultatet redan till hösten. Utöver de här länderna som nämndes i motionen så 

hade vi kyrkovalet som hade 16 års åldersgräns. Nu har jag inte hunnit se nå-

gon utredning om vad resultatet blev av detta, hur aktivt ungdomarna deltog 

och vilka slutsatser man har dragit. Det är också intressant att titta på den bi-

ten.  

Jag hoppas på en snabb behandling och ett resultat fram till nästa lagtings- 

och kommunalval. Tack så mycket.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Vi hoppas tillsammans på ett resultat. Jag noterade att ltl Ehn nämnde 

att man också ifrån frisinnad samverkans sida har skissat på en sådan 

här motion. Jag noterade också att obunden samling hade en hemställ-

ningsmotion med lite samma innehåll. Det sades att nu hann jag före. 

Jag såg det inte som någon tävling, jag tyckte att det skulle vara olyckligt 

om de löften som gavs inte ledde till någonting.  

Det förefaller för en gångs skull finnas ett speciellt intresse av olika 

orsaker hos ungdomar för politik och för ungdomspolitik. Jag tror att 

det är ganska viktigt om vi ska få det intresset att hålla i sig att vi faktiskt 

får den här biten på plats till höstens val.  
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Vi är helt eniga i sak. Det vore också intressant att höra hur övriga de 

partierna ser på det här och framförallt hur snabbt man får det att gå 

framåt.  

Ltl Johan Ehn, replik  

Herr talman! Det spelar ingen större roll vem som var först. Det viktiga 

är att man når resultatet. Den här gången nämnde jag också det i mitt 

huvudanförande att det inte är det viktiga. Jag vill ändå lyfta fram att 

det här fanns med också i våra tankegångar under den ungdomspoli-

tiska debatten. Det var en av de konkreta åtgärder som jag ifrån dåva-

rande frisinnad samverkans sida, nuvarande moderaterna på Ålands 

sida lyfte fram som ett konkret förslag. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Danne Sundman  

Herr talman! Jag sällar mig till dem som tycker att det här är en bra motion. 

Den har bara två brister, det är att den också skulle möjliggör för 16-åringar 

att kandidera. Det tror jag att är ett för stort steg när man inte är myndig. 

Rent juridiskt kan man hamna att sitta t.ex. i kommunstyrelsen eftersom 

man är valbar också dit när man är valbar till fullmäktige. Det kan vara direkt 

olämpligt när man inte är myndig och inte har rättshandlingskraft. Jag menar 

inte att ungdomarna inte skulle klara av det, men jag tror att man ska hålla 

åldersgränsen kvar när det gäller att kandidera.  

Som motionen nu är utformad så får man också kandidera. Det har mot-

ionären uppenbarligen inte menat med motionen. 

Den andra bristen är att det gäller endast kommunalvalen. Vad är orsaken 

till detta? Varför skulle man inte också kunna låta ungdomar rösta i lagtings-

val? Det är väl en föraktfull syn på ungdomen att de klarar nog av kommunal-

valen men de klarar nog inte av att rösta i lagtingsvalet. För det första så gör 

man det samtidigt, i samma valbås men med en annan färg på röstsedeln. Jag 

säger att det viktiga skulle vara lagtingsvalet för att få ungdomar att delta i en 

valrörelse i ett lagtingsval före man far bort och studerar. Jag finner inga ar-

gument att inte också ta med ungdomarna i lagtingsvalet. Därför har jag läm-

nat in en hemställningsmotion om detta. Nu går det kanske inte för lagut-

skottet att behandla den här motionen. Man borde ändra det i brådskande 

ordning, men det kan vi återkomma till när hemställningsmotionen behand-

las för nu är jag lite utanför ärendet. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag tycker inte speciellt mycket om formuleringen att det skulle vara en 

föraktfull syn för att man inte har tagit med lagtingsvalet. Jag noterar att 

där man sänker rösträtten, uttryckligen i kommunalvalet, vill man ändå 

utreda ett sådant steg innan man går vidare. Jag anser att den biten inte 

bör utredas. Det är bra att ta kommunalvalet först, utvärdera erfaren-

heterna av det innan man går vidare till lagtingsvalet. Det har också 

förts en debatt om att man skulle ha evig hembygdsrätt vilket skulle leda 

till att man också hade rösträtt i lagtingsvalet. Det är inte heller någon-

ting som jag är så där speciellt intresserad av. Jag tror faktiskt att det 
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skulle leda till att flera som bor utanför Åland än som bor på Åland 

skulle ha möjligheter att rösta i lagtingsvalet.  

Det handlar inte om något förakt mot ungdomarna, absolut inte. Vi 

går in för en ny sak förhoppningsvis och då kan det vara bra att utvär-

dera det innan man går vidare. 

Ltl Danne Sundman, replik  

Fru talman! Det finns inte någon orsak till att inte låta 16-åringar rösta i 

lagtingsval om man kan tänka sig att de kan rösta i kommunalval. Om 

det finns en orsak så skulle jag gärna vilja höra den. 

 Den här frågan ställdes under den ungdomspolitiska debatten av 

unga obundnas ordförande Simon Holmström. Kan inte Simon 

Holmström som 17-åring eller kunde han inte i fjol som 16-åring rösta i 

lagtingsvalet?  Svaret på det är; visst kan han det. Visst kan hans jämnå-

riga kamrater göra det. Är det så att de inte klarar av det på något sätt 

eller inte har en viss kunskap så förekommer det också bland vuxna 

människor. Inte är det alla väljare som är experter. Det funkar inte så i 

en demokrati. Man röstar efter den förmåga och kunskap man har. Det 

kan vara att det är grannen som ställer upp, släkt eller så är det på basen 

av ideologi och sakfrågor eller en blandning av är dem.  

Att skilja på kommunalval och lagtingsval när det gäller ungdomar 

tycker jag blir väldigt fel. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Ltl Sundman väljer att inte höra på när han säger att han verkligen 

skulle vilja höra om det finns orsak att skilja på kommunalval och lag-

tingsval. Den orsaken beskrev jag uttryckligen. Jag tycker att det är bra 

att utreda konsekvenserna, vad som är fördelarna och vad som är nack-

delarna av att sänka rösträtten i kommunalvalet innan man går vidare 

till lagtingsvalet. Det hänger också ihop med myndighetsåldern. Man är 

myndig, man ansvarar för sina handlingar. Rösträtten har också tidigare 

var intimt sammankopplade med det. 

Jag noterade ändå till min tillfredsställelse att ltl Sundman har 

samma uppfattning när det gäller valbarhet. Nu pratar vi specifikt om 

rösträtten och det är orsaken, ltl Sundman. Man tar ett steg i taget, man 

utvärderar för- och nackdelar av det och sedan kan vi förhoppningsvis 

gå vidare. 

Ltl Danne Sundman, replik  

Fru talman! Inte kan man se några nackdelar med att ge ungdomar röst-

rätt. Däremot kan man se utmaningar med att ge ungdomar valbarhet, 

att de får kandidera och särskilt i parlamentet när man inte är myndig 

men också i kommunerna. Det handlar nu om att ge rösträtt. Man ska 

komma ihåg att man är skyldig att följa lagarna från det att man 15 år, 

man är då straffmyndig och kan själv åtalas. Varför skulle man då inte 

kunna rösta på en politiker som lagstiftare som är 18 år eller äldre? Ar-

gumenten tryter nog för mina meningsmotståndare. Det finns inga ar-

gument mot varför man inte skulle ge 16-åringar rösträtt om man ger 

dem det i kommunalval. Däremot om man anser att ungdomar inte är 

mogna, att man måste vara 18 år för att vara tillräckligt mogen, då för-

står jag om man har det argumentet. Jag kan inte se något argument för 
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att skilja på de här valen. Man kan inte utvärdera en sådan sak att ge en 

medborgerlig utökad rättighet. Skulle man däremot ge dem en skyldig-

het så måste man kanske utreda konsekvenserna. Det är frivilligt att 

rösta, man har rösträtt, inte röstskyldighet.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Henry Lindström 

Fru talman! Från centerns sida uttrycker vi en viss tveksamhet till innehållet i 

den här lagmotionen. Många av de tveksamheter som vi har haft har klar-

gjorts i och med den här debatten. Enligt nuvarande kommunallag så säger 

36 § att den som har rösträtt även är valbar. Det är den största tveksamheten 

som vi har till det hela och även förhållandet till myndighetsåldern. Det har 

hänvisats till att det har gjorts en förändring gällande rösträtten i kyrkoval. Vi 

anser att det är en ganska stor väsentlig skillnad mellan rösträtt i kyrkoval 

och i kommunal- och lagtingsval i.o.m att den kyrkliga verksamheten är 

ganska begränsad jämfört med den kommunala verksamheten.  

Vi anser att det är viktig nu att lagutskottet tittar noga på det här. Dels kan 

man jämföra med de länder där man har sänkt rösträtten och dels man kan se 

på vad det har fått för konsekvenser, både positiva och negativa. Tack.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Ltl Lindström säger på centers vägnar att man har flera or-

saker till att man är tveksam. Jag noterade att det bara var en orsak som 

nämndes; kopplingen mellan myndighetsålder, valbarhet och rösträtt. 

Jag håller med om att det är en sak som lagutskottet noggrant bör ut-

reda där. Om inte jag missminner så tror jag att det var Runar Karlsson 

som representerade centern i frågestunden under den ungdomspolitiska 

debatten. Jag är ganska säker på att också han uttalade sig positivt om 

en sänkning av rösträtten, specifikt när det gäller kommunalvalen.  

Jag hoppas att den här tveksamheten inte leder till att det blir tvär-

stopp igen. Jag är medveten om att det är två liberaler och två center-

partister i lagutskottet. Jag hoppas att man kan hjälpa till och få de här 

frågorna utredda. Det är inte så invecklat sist och slutligen.  

Ltl Henry Lindström, replik 

Fru talman! Vår utgångspunkt är att man förutsättningslöst se på de här 

möjligheterna som ingår i lagmotionen. Som den är utformad nu så har 

vi den problematik som vi har belyst. För min egen del tycker jag att 

man borde se lite mera på hur det har fungerat på andra ställen där man 

har sänkt rösträtten. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är alltid bra att se på saker och ting förutsättningslöst, då har man 

möjlighet att ta argumenten till sig. Tycker ltl Lindström att det är posi-

tiv att man ger ungdomarna den här möjligheten att engagera sig i den 

kommunala verksamheten? Jag tror personligen att det är väldigt bra, 

både för den kommunala verksamheten, engagemanget och också för 

ungdomarna. Som jag nämnde i mitt anförande så har jag själv haft 

förmånen att få se flera goda exempel på hur mycket ungdomarna växer 
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med ökat ansvar. Jag har en direkt fråga: Är man positiv till förslaget, 

även om man är förutsättningslös, eller är man negativ till förslaget?  

Ltl Henry Lindström, replik 

Av de alternativen förespråkar jag det förutsättningslösa alternativet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! När den ungdomspolitiska debatten ägde rum var centern 

för det här förslaget. Vi har sett förut att centerns åsikt ändrar och att 

man har lite olika åsikter. Jag tar nog inte så hårt på den här skillnaden 

mellan två centerledamöters åsikter nu. Man får vara glad om det är 

bara två åsikter. 

När det sedan gäller sakfrågan så är det inte förvånande. Det är ingen 

högoddsare att centern är skeptisk till detta och kommer att låta den här 

frågan begravas i utskottet. Det har helt enkelt att göra med åldersstruk-

turen i partiet. Vi andra partier har ungdomar i varierande utsträckning. 

Men hur är det med åländsk centers ungdomsavdelning? Jag har inte 

sett någon sådan ännu?  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! Från socialdemokratisk sida är vi alltid intresserade av frågor 

som rör utökad demokrati och ökat medborgarinflytande på olika sätt. Det är 

inte vanligt i den åländska debatten att man diskuterar demokrati överhu-

vudtaget. Man brukar mera diskutera självstyrelse, fördelningspolitik och så-

dana frågor. Själva demokratibegreppet har varit lite fjärran från den dagliga 

debatten. Därför är det här ett friskt förslag. 

Förslaget är ju inte nytt. Redan under den här mandatperioden har den här 

frågan behandlats i en parlamentarisk kommitté där jag antar att också 

Ålands framtid var representerad. Den kommittén var ganska onödig för den 

kom inte fram till några demokratireformer. Man kom fram till att man 

måste göra om en blankettlag. Det är verkligen att slösa med allmänna medel. 

Det kunde vem som helst ha räknat ut utan att den kommittén behövde göra 

det. I den kommittén diskuterades den här frågan, så vitt jag förstår. Jag tror 

att det var moderaterna som understödde det förslaget starkast. Jag kommer 

inte ihåg detaljerna men tydligen fick det inte stöd av majoriteten.  

Idag är det många som är intresserade av att med snabba ryck genomföra 

en sådan här reform. I det avseendet kan jag lugna ltl Anders Eriksson och 

många andra, inte för att jag vill det, men med erfarenhet om lagutskottets 

arbetstakt så är det helt uteslutet att den här frågan skulle behandlas under 

den här perioden. I lagutskottet har vi kanske behandlat två eller tre motion-

er under den här perioden. Även om vi skulle lyckas behandla motionen och 

den skulle godkännas så tror jag lagstiftningsreformen är alldeles för långsam 

för dem som berörs av det här. De måste få den tid som man måste ge dem 

för att känna att de kan delta i valet på likvärdiga villkor som alla andra. 

Tidtabellen är för optimistiskt men frågan är trots det mycket aktuell. Det 

stämmer som ltl Anders Eriksson säger, det finns ett nytt intresse bland ung-
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domar för politik. Jag tror att de primärt inte är särskilt intresserade av att 

rösta. De är intresserade av att ta del i en diskussion om hur världen ska över-

leva. Barn och unga känner idag sådana komplicerade hot att de känner att de 

antagligen måste göra någonting. De kanske inte vill leva som sina föräldrar 

och mor- och farföräldrar och ha en livsstil som utarmar jorden och hotar 

kommande generationer. De har ett intresse och det ligger särskilt inom mil-

jösektorn. Ungdomarna har ju skäl att vara oroliga. Vi pratar om hållbar ut-

veckling och vi pratar om grön tillväxt men det som sker i praktiken i den 

riktningen är marginellt. Det är fortfarande en helt annan riktning som ut-

vecklingen tar och som för många säkert upplevs som väldigt farlig. 

Proteströrelsen eller den oro som unga känner och som nu kanaliseras in i 

politisk aktivitet, den ska vi ta vara på och ta emot.  

Om de unga som har fyllt 16 år är intresserade av att rösta så tycker jag 

verkligen att man ska ta det på allvar. Men jag vet inte hur det ser ut idag. Jag 

är säker på att de unga män, som nu aktiverar sig i samband med valet och 

partierna, är särskilt intresserade och kunniga i samhällsfrågor och frågor 

som rör demokrati och rösträtt. De för fram det här och det är bra. Man 

borde ändå veta lite mera hur ungdomarna generellt tycker och tänker annars 

kan det lätt blir pannkaka. Man pålägger ungdomarna ett större ansvar än 

vad de är beredda att fylla.  

Under många år har jag hört ungdomar som säger att det vet för lite om 

politik för att kunna ta ställning. Om man ska gå in för 16-års rösträtt så 

måste nog skolorna lägga om sin syn vad gäller politik. Idag handlar deras 

samhällskunskap mest om att beskriva politiska samhällssystem på det for-

mella planet, om hur ofta som man har val och hur många som sitter i parla-

menten osv. Men det är ju inte politikens innehåll, det är ju den som driver 

människorna till valurnorna, inte de formella rättigheterna i sig.  

Om man går in för det här så kräver det andra reformer, speciellt inom ut-

bildningen. Då måste partierna få komma in i skolorna, inte bara vissa partier 

under vissa förhållanden. Alla partier måste få komma in i skolorna för det 

har varit nästan omöjligt, åtminstone för socialdemokraterna. Det är också 

ett diskriminerande förhållningssätt som har förekommit. Det är nog en 

större fråga än att bara ge en formell rösträtt.  

Fru talman! Jag tycker faktiskt än en gång så här spontant lika som ltl 

Danne Sundman. Det är lite svårt att förstå varför man skulle ha rätt att rösta 

i kommunalval men inte i lagtingsval? Man måste naturligtvis ha hembygds-

rätt, det kan man inte hoppa över. Men att åldern skulle göra en mera kapa-

bel att bedöma kommunalvalet? Vi vet att det är lagtingsvalet som är det in-

tressanta.  

Vad gäller personer som inte har hembygdsrätt så där har man en delad 

rösträtt. Man får inte rösta i lagtingsvalet före man har hembygdsrätt, men 

man kan ganska snabbt får rätten att rösta i kommunalval och då är man 

också valbar, då har man fulla politiska rättigheter. Det finns olika system.  

Jag förstår ltl Anders Erikssons pragmatiska hållning, att först ge möjlig-

heten i kommunalval och så ser man hur det har gått. Sedan ska man bedöma 

för- och nackdelarna. Men hur ska man bedöma fördelar och nackdelar? Har 

man en gång givit rösträtt åt en grupp så har man. Ska man då sedan ta bort 

rösträtten efter några år och säga att det inte var så bra, nu tar vi bort rösträt-

ten? Jag tycker inte att en rättsstat kan fungera så. Man måste tänka efter 

före och sedan beslutar man.  
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Det finns många intressanta aspekter på den här motionen. Jag vill aktivt 

delta i diskussionen. 

Socialdemokraterna som parti har inte tagit ställning i den här frågan. Det 

är en sak som man inom partiet kunde diskutera med stor behållning. Det är 

en sådan fråga som nästan alla har åsikter om. 

Att bara ge rösträtt utan att ge någonting mera kanske lätt leder till en be-

svikelse. Det är klart att vissa av ungdomarna som var här hade ganska stor 

självkänsla och förde fram alla möjliga krav. Men hur det ser ut generellt 

bland de unga i den här frågan måste man nog utreda närmare och också 

andra frågor innan man går vidare. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det var som vanligt ett intressant anförande. Jag ska koncentrera mig på 

att svara på frågorna. 

När det gäller detta med prövotid, jag har inte tänkt att man skulle 

prova och se hur det går och om det inte gick bra så skulle man ta bort 

rösträtten. Jag tycker att man ska sänka rösträtten i de kommunala va-

len och utvärdera det.  

Jag noterar att man i justitieministeriets arbetsgrupp säger att man 

på prov ska tänka rösträtten. I Norge pratar man om att man ska test-

rösta, men det har inte jag tänkt. 

Jag håller också med helt och hållet med det sades om den parlamen-

tariska gruppen. Det var den här periodens absolut mest onödiga parla-

mentariska grupp. Mandatet var för att det har gjorts ändringar i vallag-

stiftningen på rikssidan, då skulle man också göra någonting här. Det 

var Harry Jansson som företrädde oss i den här gruppen så vi hade 

kanske inte helt full insyn i allt.  

När det gäller lagutskottet så säger ltl Sundback att arbetstakten läm-

nar mycket övrigt att önska och det är i så fall väldigt allvarligt. Vad be-

ror det på att det faktiskt inte går att få upp goda genomarbetade seriösa 

förslag som har lagts? Vad beror det på? 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Angående sista frågan så är det andra ärenden som kommer före. Vi får 

hela tiden presidentframställningar. Vi har också haft en hel del lag-

framställningar förstås. Tiden vill helt enkelt inte räcka till för motioner.  

Jag gläder mig över att ltl Anders Eriksson och jag har samma upp-

fattning om att man inte ska ha teströstning och provröstning. Antingen 

ger man rösträtt eller så ger man det inte. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Vi är ofta eniga. Vi är också eniga om detta med samhällsundervisning. 

Av alla de hundratals förslag som jag har lagt så har jag också lagt för-

slag när det gäller ungdomsparlamentet. Man skulle ha ordentliga val i 

samhällsundervisningen för att få in det politiska tänkandet i det. 

Låt mig återgå till lagutskottet, jag har ändå förstått att fast det inte 

har funnits några presidentframställningar och andra framställningar så 

har ändå inte lagutskottet sammanträtt, även fast man har hemskt 
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många hemställningsmotioner som ligger i utskottet. Majoriteten har 

fyra av fem platser i utskottet. Finns det någon uttalad vilja att hem-

ställningsmotioner inte ska behandlas? Eller vad beror det på att takten 

är sådan i lagutskottet?  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Jag ser att lagutskottets ordförande nu har kommit in i sa-

len så jag överlämnar med förtroende frågan till honom.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Det var ett bra anförande. Det är precis som ltl Sundbacks 

säger, att rösta kanske inte är det viktigaste. Det viktigaste tror jag är att 

få vara med om en valrörelse, att föra fram sina åsikter, påverka opin-

ionen och räknas, vilket man gör om man har rösträtt. Sedan tror jag att 

viljan att rösta kommer naturligt när man får delta i en valrörelse. 

Detta med demokrati i skolan är jätteviktig. Vi hörde under ung-

domsdebatten att det inte fungerar när det gäller ungdomarnas infly-

tande i skolan, än mindre att partierna får komma till skolorna och prata 

politik. Det är snarare tvärtom, man ska skyddas mot politik, först i sko-

lan och sedan far man bort och studerar och skyddas indirekt mot poli-

tik. Att ungdomar på Åland får en sådan starkt i sitt samhällsengage-

mang är väldigt olyckligt. Det är därför som vi bör fundera på att ung-

domarna ska få en bättre start. Vi ska inte ha sådana regelverk att man 

mer eller mindre konkret skyddas mot politik. Det gör också att man får 

en sämre känsla för hembygden och mindre engagemang. Det kan vara 

avgörande att man blir kvar och rotar sig på studieorten. Att ungdomar-

na kommer hem är absolut den viktigaste framtidsfrågan. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det är kloka synpunkter som ltl Sundman för fram. En omständighet 

som talar för 16 års ålder för rösträtt är att så många ungdomar reser 

bort just när de ska debutera att rösta vid 18 års ålder. Det vet man. Det 

finns massor med valforskning som säkert är det mest forskade området 

inom statskunskapen. Man kan nog få fakta. En erfarenhet är att om 

man börjar rösta första gången man har rösträtt så fortsätter man. Det 

är som att få mopedkörkort, det är en "rite de passage", som antropolo-

gerna säger. Om man en gång börjar rösta så fortsätter man. Det tror jag 

är en sak som man kunde använda sig av i argumentationen för 16 års 

ålder för rösträtt.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Fru talman! Ltl Barbro Sundbacks anförande höll jag i mångt och myck-

et med om. Jag vet sedan tidigare att vi har någorlunda samma åsikter 

vad gäller de här frågorna. 

En sak som jag vill lyfta fram är möjligheten för partierna att komma 

in i skolorna. Alla partier upplever, precis det som ltl Sundback upplever 
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för socialdemokraternas del, att man har svårt att slippa in. Vi måste 

försöka få till stånd en situation där det blir legitimt för partierna att 

komma in och diskutera med ungdomarna. Ungdomarna är nog så pass 

kapabla att de ser att de har en politiker framför sig fram som resonerar 

utgående ifrån sitt perspektiv. Nu verkar det som om skolorna vill 

skydda ungdomarna och att vi stora stygga politiker kommer till skolan 

och indoktrinerar dem. Det är ett ganska dumt sätt att resonera. Det är 

viktigt att också via skolan låta partierna få en större del i att engagera 

ungdomarna. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det finns mycket man kunde säga om det där. Man undrar vem det är 

som ger den ideologiska informationen i skolorna? Är det den enskilde 

samhällskunskapsläraren? Vi har många sådana lärare som faktiskt är 

politiskt aktiva i vissa partier. Är de objektiva att ge information om var 

socialdemokraterna, moderaterna eller liberalerna står för? Är det inte 

vi själva som ska tala om det för ungdomarna? Jag har börjat irritera 

mig ganska mycket över att det är någon slags dubbelmoral, att skolorna 

inte ska ha politiker där och ungefär förföra ungdomarna. Lärarna står 

för något slags objektivitet över all partipolitik.  

Samma är det med skolelevernas intervjuer som säkert några av er 

har varit med om. Det minsta man kan begära är att man blir inbjuden 

för att åhöra vad eleverna berättar så att man skulle få diskutera och 

kommentera. Men inte ens det får man. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Fru talman! Jag tror att det är viktigt att vi partier får lite mera både an-

svar och möjlighet att vara med och för in politiken. Man hör ofta i dis-

kussionen att det är skolan som ska ta ansvar för demokratifostran. Jag 

hör till dem som länge har sagt att det är väldigt viktigt att det är parti-

erna själva som för bilden utåt sett av partierna. Just nu verkar det fun-

gera någorlunda igen. Man har fått fart på de flesta ungdomspartier. Det 

finns fortfarande mycket att göra för oss partier i övrigt att hitta olika 

sätt att nå fram till ungdomarna. Vi ska inte bara använda oss av sko-

lorna heller, det finns ju många andra vägar också. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag tror att det stora flertalet av ungdomarna är måttligt eller inte alls 

intresserade av partipolitik. Däremot är de flesta väldigt intresserade av 

olika samhällsfrågor. På Åland är det ett stort gap mellan den partipoli-

tiska diskussionen och den demokrati- och samhällsdiskussion som förs 

i skolorna. Jag tycker det är lite absurt om vi dessutom ska ge ungdomar 

vid 16 års ålder rätt att rösta, vad ska de basera sitt röstbeteende på? Det 

här förutsätter ett mycket djupare politiskt engagemang i skolorna. Alla 

elever ska ju få information om partierna, inte bara de som själva är ak-

tiva.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Tack, fru talman! Ltl Sundback undrar över varför ungdomar är så in-

tresserade av att få rösträtt i kommunalval och inte i lagtingsval? De 

ungdomar som jag har pratat med känner att de vet mera om kommu-

nala ärenden. Vi kan säkert titta oss själva i spegeln och fråga oss varför 

inte lagtingsvalet intresserar lika mycket. Vi har skolfrågorna, gymnasi-

alstadiet, andra skolor och studiestödet. Nog finns det ju massor med 

ärenden som berör ungdomar. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Jag är lite osäker på vad ltl Sirpa Eriksson vill i den här frå-

gan. Jag har inte tagit ställning i frågan ännu. Jag säger att vi inte vet, vi 

har inte några objektiva utredningar eller enkäter på vilket intresse ung-

domarna har att gå och rösta. Vi får alla basera det på de erfarenheter vi 

har. Min erfarenhet är att det är väldigt många ungdomar som säger att 

de vet för lite om de olika partierna. Med tanke på hur det ser ut, att det 

är samhällslärarna som ger information och ibland ser vi ungdomarna 

här på läktarna också, men det måste ju vara ganska obegripligt att följa 

lösryckta diskussioner. Det är min poäng.  

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Tack, fru talman! Det är just det som jag tänker på, att de är intresserade 

av kommunalval för att det är enklare för ungdomarna att förstå de 

kommunala ärendena och vad som bestäms där. De ungdomar som jag 

har pratat med är intresserade av att kunna rösta i kommunalval när de 

är 16 år. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Det är säkert många ungdomar som resonerar så. Jag om-

fattar inte den uppfattningen. Inte är det åländska samhället så stort och 

obegripligt att man inte skulle kunna ta ställning till körkort, vårfågel-

jakt och studiestöd osv. Det är nog inte alla gånger så väldigt krävande 

att ta ställning till de frågor som diskuteras här. Frågorna kan ju också 

beröra unga människor. Att rösta är ju inte bara att rösta för sina egna 

fördelar, det är ju att se till hela samhällets bästa. Jag håller helt enkelt 

inte riktigt med i det där resonemanget. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Sirpa Eriksson 

Fru talman! Jag tänkte bara kort berätta att Ålands liberala ungdomsgrupp 

har åsikten att 16-åringar ska få rösta i kommunalvalen men inte ställa upp i 

valet. Vi som är äldre i partier får naturligtvis ta till oss den åsikten och disku-

tera ärendet. Tack, fru talman. 

Talmannen 

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

Föredras 

8 Skärgårdsnämndens sekreterare 

Landskapsregeringens svar 
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Ltl Barbro Sundbacks enkla fråga (EF 14/2010-2011) 

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, fru talman! Enligt regeringens handlingsprogram ska skärgårdsnämn-

dens status höjas, bl.a. som remissorgan. I ett skärgårdsutvecklingsprogram 

som utformas i samarbete med skärgårdsnämnden och kommunerna anges 

bl.a. Företagsam skärgårds riktlinjer. Utarbetandet av en skärgårdslag över-

vägs.  

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbö-

rande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga: När avser land-

skapsregeringen anställa en ny sekreterare för skärgårdsnämnden och kom-

mer uppdraget fortsättningsvis att vara utlokaliserat till någon skärgårds-

kommun? 

Minister Torbjörn Eliasson 

Tack, fru talman! Ltl Barbro Sundback frågar: När avser landskapsregeringen 

anställa en ny sekreterare för skärgårdsnämnden och kommer uppdraget 

fortsättningsvis att vara utlokaliserat till någon skärgårdskommun? Det korta 

svaret är att sekreteraren är utsedd och att tjänsten inte är utlokaliserad till 

någon skärgårdskommun. 

 Som vi kunnat läsa i media föll valet på Dan Backman, som ska sköta job-

bet som näringslivsutvecklare under 2011.  

I budgeten för år 2011 beslöt lagtinget att deltidstjänsten som skärgårdsut-

vecklare skulle avvecklas och att en näringslivsutvecklare med ett bredare 

uppdrag skulle rekryteras. Vid sidan av uppdraget som sekreterare i skär-

gårdsnämnden ska näringslivsutvecklaren driva genomförandet av turism-

strategin. Det handlar inte om att utföra de rent det operativa jobbet när det 

gäller turistföretagen. Han ska vara med i gränssnittet och se till att turism-

strategin utnyttjas.  

Landskapsregeringen har även resurser för att knyta experter till sjöfarts-

frågorna som är av skiftande art. 

Näringslivsutvecklarens uppdrag inom besöksnäringen passar väl ihop 

med skärgårdsfrågorna vilka enligt budgeten ska ha fokus på företagsutveckl-

ing i skärgårdsregionen. 

Näringslivsutvecklaren har sin arbetsplats i självstyrelsegården men kom-

mer i samarbetet med företag och näringslivsaktörer att röra sig över hela 

Åland och självklart också i skärgården. Näringslivsutvecklaren tillträder den 

4 april. 

Herr talman! I budgetdebatten framfördes synpunkter på att tjänsten som 

näringslivsutvecklare var ”spretig”. Vi fick en hel del kritik för den. Från nä-

ringsavdelningens sida är det dock en väg att göra så mycket som möjligt av 

krympande ekonomiska resurser. Rent praktiskt har finansministern, som är 

ansvarig för sjöfartsfrågorna, och jag gjort en uppdelning så att 30 procent av 

budgetmedlen används för sjöfartsfrågor. Resten av pengarna läggs på im-

plementeringen av nya turismstrategin och på skärgårdssekretariatet. Bud-
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getmedlen räcker till att avlöna en person på heltid från april till och med de-

cember 2011.  

Jag är övertygad om att det här är en bra kombination. I skärgårdsnämn-

den satsar vi på näringslivet som en motor för att trygga arbetsplatser och 

konsumtionskraft. Den kommande strategin för turismen andas mycket skär-

gård och attraktiv maritim skärgårdsprofil. De flesta av de identifierade ni-

schade målgrupperna innehåller aktiviteter som mycket väl passar i ett äkta 

skärgårdsperspektiv. Till exempel matupplevelser i skärgården kan man ut-

veckla mycket, typ Glada Laxen och Silverskär. Det går bevisligen att utveckla 

näringslivet i skärgården, som vi nyligen kunde läsa om i media, det goda ex-

emplet var Glada Laxen i Kumlinge. Skärgården passar målgrupper som har 

tid och som även kan komma utanför den direkta högsäsongen. 

Den blivande näringslivsutvecklaren känner väl till skärgårdens speciella 

förutsättningar och kommer självklart att lyssna och ta till sig skärgårdsbor-

nas åsikter och arbeta för en utveckling av både turism och övrigt näringsliv i 

skärgården. Tack, fru talman. 

Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! Man har kunnat läsa i tidningen att landskapsregeringen har an-

ställt den här personen. Det är såvitt jag vet ingen tjänst dock, det är ett ar-

betsavtal på nio månader. Det förväntas mycket av den person som nu är an-

ställd.  

Jag vet inte om jag har rätt uppgifter, men det är inte bara det att tjänsten 

nu dras in från skärgården och man centraliserar Skärgårdsnämnden sekre-

teraruppdrag till att äga rum här i det här huset, allt ska tydligen hit. Det är 

det ena. Det betyder alltså att en till arbetsplats försvinner ifrån skärgården. 

Det andra är att den avdelade arbetstiden för detta uppdrag nu minskar, åt-

minstone med hälften. Arbetstiden var tidigare 50-70 procent, jag är inte sä-

ker. Nu blir sekreteraruppdragets arbetstid runt 25 procent. Jag tycker igen 

att det är ett av de här små besluten, centralt, som har stor negativ effekt på 

skärgården eller som skärgårdens representanter numera själv säger; "de små 

beslutens tyranni". Det är den regionalpolitik som man känner att förs från 

Mariehamn.  

Minister Torbjörn Eliasson 

Tack, fru talman! Stor negativ effekt, nej, det ska bli precis tvärtom. Visst för-

svinner en arbetsplats. Men det är meningen att vi ska skapa flera arbetsplat-

ser. I det här fallet är tyngdpunkten mera på implementeringen av turism-

strategin. När vi valde person så måste vi utgå ifrån kompetens. Det betydde 

att det blev Dan Backman, som jag nämnde. Det var flera som sökte den här 

tjänsten. Men vi ansåg att Dan Backman hade den största kompetensen. Det 

är en tillfällig tjänst, ett arbetsavtal, som ltl Sundback sade.  

Att centralisera, ja visst är det ju så när personen ska vara här. Kombinat-

ionen av de här två arbetsuppgifterna, att utveckla turismen och att arbeta 

som sekreterare för skärgårdsnämnden, kommer att göra att vi kan göra 

mycket för skärgården. Det är det som är avsikten. Jag erkänner att det är en 

person mindre som har jobb i skärgården, men vi ska försöka skapa nya jobb 

till skärgården. 
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Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! Jag tror säkert att minister Eliasson har goda avsikter. Jag tar 

mig rätten att betvivla det effektiva i det här. Jag är rädd för att skärgården 

än en gång kan skriva sig en förlust till godo. 

Jag har två synpunkter till. Den här personen som jobbet uttalade sig att 

nu när han hade fått jobbet så skulle han börja läsa på om skärgården. Det är 

väl egentligen att säga; jag vet egentligen inte så mycket eller jag vet ingenting 

om skärgården så nu ska jag börja läsa på om det. Det betyder att han inte 

har den förankring och inte den kunskap som man antagligen skulle behöva 

för att effektivt driva skärgårdsfrågorna. Det blir också säkert lite främmande 

för honom att sitta som sekreterare i Skärgårdsnämnden. Men om det bara är 

tekniskt arbete att skriva protokoll så spelar det kanske inte så stor roll vad 

man har för kunskaper och erfarenheter av skärgården.  

I anslutning till nämnden så vill jag fråga om nämnden alls har fått ta 

ställning till vilken person bland de sökande som skulle vara mest lämplig? 

Eller är det på ministerns bord som det här ärendet har avgjorts?  

Minister Torbjörn Eliasson 

Tack, fru talman! Jag ska svara på den sista frågan först. Det är på avdel-

ningschefens bord som det här beslutet har tagits. Naturligtvis har vi diskute-

rat igenom saken. Jag stöder beslutet till fullo. Jag vill inte diskutera en en-

skild person. Jag vet i varje fall, genom diskussioner som vi har haft i flera 

timmar, att han har en stor ambition att också se till att sekreteraruppdraget i 

skärgårdsnämnden ska skötas så bra som möjligt. Det blir inte frågan om att 

bara sitta och skriva protokoll. Han ska definitivt vara med och arbeta ute i 

verkligheten. Sedan ska man också komma ihåg att det finns en stor kompe-

tens i själva Skärgårdsnämnden. Vi har gjort om reglementet och där finns en 

stor kompetens som vi naturligtvis drar nytta av. Där får vi också alla signaler 

och det som behövs för att kunna sköta det här på rätt sätt. Han ska arbeta 

tillsammans med Skärgårdsnämnden.   

Talmannen 

Landskapsregeringens svar antecknas till kännedom. Ärendet är slutbehandlat. 

För kännedom 

9 Näringspolitisk utveckling 

Ltl Roger Janssons enkla fråga (EF 15/2010-2011) 

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 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls 21.03.2011 klockan 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades 

kl. 16.10). 
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 27 ledamöter är närvarande.  

Om ledighet från dagens plenum anhåller vtm Gunnar Jansson samt ltl Barbro Sund-

back för deltagande i seminarium om självstyrelseutveckling i Helsingfors. Beviljas.  

Meddelanden 

Talmanskonferensen har beslutat att en frågestund ska hållas fredagen den 29 april kl. 

09.30. därefter hålls det ett plenum. Alla motioner som bordläggs bör därför om möjligt 

bordläggas till detta plenum den 29 april. Antecknas.  

Andra behandling 

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

Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater 

Lagutskottets betänkande (LU 16/2010-2011) 
Republikens presidents framställning (RP 1/2010-2011) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. 
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Diskussion. Ingen diskussion. Detaljbehandlingen vidtar.  

Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med 

lagutskottets betänkande.  Lagförslaget är bifallet i andra behandling. Ärendets andra 

behandling är avslutad. 

Andra behandling 

2 Godkännande av avtalet med Liechtenstein om utbyte av upplysningar i fråga om 

skatteärenden 

Lagutskottets betänkande (LU 17/2010-2011) 
Republikens presidents framställning (RP 13/2010-2011) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. Ingen diskussion. Detaljbehandlingen vidtar.  

Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med 

lagutskottets betänkande. Lagförslaget är bifallet i andra behandling. Ärendets andra 

behandling är avslutad. 

Remiss 

3 Det svenska språket 

Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 4/2010-2011)  

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns?  

Diskussion. 

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Den här hemställningsmotionen tar sikte på det svenska språ-

ket. Det är säkert en och annan i den här salen och ute bland för radiolyss-

narna som tänker; igen! Det är riktigt, vi har många gånger lyft upp de här 

frågorna och jag börjar personligen blir lite frustrerad över situationen.  

Utvecklingen eller avvecklingen när det gäller det svenska språket i Fin-

land går i en rasande takt. Jag tycker inte att vi agerar så speciellt kraftfullt 

ifrån åländsk sida. Vi ser på avstånd sannfinländarna frammarsch inom riks-

politiken. Vi hör statsminister Kiviniemis uttalanden om ryska, förvaltnings-

reformer eller språkombudsman eller vad det må vara. Utvecklingen går åt fel 

håll. 

Jag tycker att de här frågorna dras lite långbänk ifrån åländsk sida. Redan 

2004 tillsattes den parlamentariska språkkommittén som jag många gånger 

har återkommit till. Kommittén leddes av nuvarande talman. Betänkandet 

lämnades den 25 april 2006. Dåvarande regering gjorde inte speciellt mycket 

åt detta för att föra frågorna framåt. Den nuvarande regeringen har också 

haft en väldigt avvaktande inställning. Jag har uppfattat att man sköt över de 

här frågorna till språkrådet och då blev man av med ett besvärligt ärende. 

Jag tycker mig ha märkt att nuvarande regering har börjat agera mera och 

insett allvarets tyngd. Det är ändå någonting. 

I den parlamentariska språkkommittén var alla partier med. Jag tror att 

alla partier omfattande betänkandet utom socialdemokraterna som reserve-

rade sig, om jag minns rätt. Jag ser man nickar från socialdemokratiska bän-

ken. Man sade så här; "kommittén har kommit fram till att Ålands språk-

skydd, trots lagstiftning, har urholkats och att det finns stora problem på 

arbetsmarknaden för den som inte kan finska. Finland har ett stort ansvar 

att följa sina åtaganden gällande Åland i och med landets utfästelser till det 
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internationella samfundet." Med anledning av det hade man tre huvudför-

slag som enligt mitt förmenande inte har följts upp desto mera. Det var för 

det första; "att landskapsregeringen frågar Finland regering vilka åtgärder 

regeringen avser att vidta för att självstyrelselagen framledes ska följas?" 

Vi får väl höra hur man responderar på detta från regeringsbänken, men jag 

tycker att man lite har flyttat fokus. I början av den här mandatperioden hade 

man ifrån landskapsregeringens och lantrådets sida mycket fokus på den 

språkliga situationen i Svenskfinland och hur man skulle reda upp den situat-

ionen. Där tycker jag att man har noterat att det här loppet är kört, åt-

minstone har jag noterat det. Jag kan se att man ifrån regeringsbänkens sida 

har börjat tänka i de banorna och mera sätter fokus på den situation som vi 

har här och det ansvar som Finlands regering har. Man har bl.a. efterlyst att 

få en partsammansatt arbetsgrupp. Det är alltid någonting. 

När det gäller den andra punkten; "landskapsregeringen låter ÅSUB ut-

reda vilka merkostnader som Finlands frångående av sina ursprungliga 

förpliktelser när det gäller svenska språket har kostat och kostar det 

åländska samhället." Det enda respons på det här förslaget som jag har note-

rat är att det har sagts att det är omöjligt att utreda, det är svårt att göra 

någonting åt det och med det har man låtit det bero. Jag kan hålla med om att 

det säkert är komplicerat att räkna ut en kalkyl, en kostnad, som båda parter, 

Åland och Finland, skulle enas om. Det kan ändå inte vara någon större mån-

resa, så komplicerat är det inte. Nog måste det ändå gå att få någon sorts 

ekonomisk uppfattning om det om viljan finns. 

Jag ser att finansministern lyssnar noggrant. Om jag har fel att något ar-

bete är på gång så är jag ju väldigt glad, men jag har inte hört någonting. Jag 

tror faktiskt att det andra förslaget är lämnat därhän.  

Den tredje punkten; "att landskapsregeringen informerar Sveriges rege-

ring om förhållandet samtidigt som landskapsregeringen begär hjälp för 

att vidmakthålla Åland svenskspråkigt framdeles". Det är egentligen det, 

herr talman, som är klämmen i den här hemställningsmotionen. Jag vill att 

man startar upp det här arbetet också. Enligt mitt vidkommande har Sverige 

definitivt en roll tack vare Ålandsöverenskommelsen.  

Jag är väldigt glad över att vår värderade generalkonsul också är på plats 

och lyssnar när vi diskuterar de här frågorna. Frågorna är viktiga och Sveriges 

roll är mycket viktig om vi ska reda ut det här, vilket den här motionen tar 

sikte på. Att man också ifrån den åländska landskapsregeringen på rege-

ringsnivå börjar jobba med de här frågorna. Jag tycker att man är på gång 

mot den finska regeringen. Man måste också vara på gång mot den svenska 

regeringen. De här frågorna är så viktiga så det går inte att lämna de därhän 

åt ett språkråd.  

Avslutningsvis, herr talman, det här är, som jag ser det, den politiska ni-

vån. Många av oss har i helgen varit ute och träffat ålänningar på mässan. Det 

är intressant att diskutera med folk och höra hur de ser på saker och ting. 

Många som jag träffade lever i den uppfattningen att vi måste lära oss finska 

här på Åland annars får inget jobb. Om vi inte lär oss finska så tar de inflyt-

tade från Finland jobben. Det är en uppfattning som man möter ganska ofta. 

Man har i de flesta kommuner möjligheter att som andra språk välja mel-

lan tyska och finska när eleverna i klass fyra gör sitt språkval. En väldigt stor 

majoritet väljer finska. Jag har inte någon exakt siffra, men en väldigt stor 

majoritet, kanske 95 procent, väljer finska. Eleverna läser då finska på fem-
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man, sexan, i högstadiet och i gymnasiet för att sedan studera vidare i Sverige 

där av naturliga orsaker finska språket inte finns med i utbildningsprogram-

met. Det leder till att många hoppar av finskan i gymnasiet eller redan i hög-

stadiet.  

Det finns en inbyggd konflikt här som jag gärna vill ha en diskussion om. 

Om vi ifrån åländsk sida har fokus på att vi ska lära oss finska i skolorna för 

att vi ska kunna ha våra jobb framöver så befinner vi oss, enligt mitt förme-

nande, lite på ett sluttande plan. Vi befinner oss egentligen så småningom i 

precis samma situation som Svenskfinland har befunnit sig i, att för att man 

ska klara sig på arbetsmarknaden så måste man kunna finska. Det är ganska 

enkelt att se facit i Svenskfinland och hur utvecklingen har gått där. 

Jag hoppas att flera partier än Ålands Framtid vågar ställa sig upp och föra 

en debatt om de här frågorna och vart utvecklingen riktigt är på väg. Det är 

inte alldeles lyckat att ungdomar lägger ner så oerhört mycket energi på att 

lära sig ett språk som man sedan när man vidareutbildar sig, ofta i Sverige, 

mer eller mindre glömmer bort.   

Herr talman! Jag tror att jag sätter punkt här. Jag vill bara väcka en dis-

kussion om det här. Jag började själv fundera mycket när jag pratade med 

folk på mässan och hur man ser på det ifrån allmänhetens sida. Det måste vi 

ha respekt och förståelse för. Jag tycker att vi politiker också har ett ansvar 

och försöka titta lite längre vart utvecklingen går.  

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Det är bra med motioner som stöder den pågående politi-

ken, det pågående arbete som förs i landskapsregeringen och som cen-

tern också har gjort sig till tolk för många gånger. Det stärker ju land-

skapsregeringens åtgärder och krav. 

När det gäller att man skulle gå till Sverige vill jag ändå erinra om att 

svenska regeringen, alla ministerier och alla underlydande ämbetsverk 

har visat många exempel på att man verkligen i Sverige lever upp till de 

internationella förpliktelserna som stadgar att Sverige ska vara en ga-

rant för det svenska språket. Där tycker jag att Sverige redan har gjort 

väldigt mycket.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är riktigt. Jag har själv haft möjligheterna att diskutera med företrä-

dare från Sveriges regering, som inte förefaller vara riktigt medveten om 

hur situationen är och vilket anspråk, enligt mitt förmenande, Sverige 

har. Personen i fråga svarade att det där är ju i så fall den åländska land-

skapsregeringens roll att upplysa om och det tycker jag att är viktigt. Det 

är det som den här motionen tar sikte på.  

När ltl Gun Carlson säger att den här motionen stöder den pågående 

politiken så skulle ingen vara gladare än jag om det skulle vara så. Jag 

tycker att den så kallade pågående politiken nog mera är stående politik. 

Vi har förlorat nästan hela den här mandatperioden genom att man har 

knuffat bort språkfrågan till språkrådet. Det har inte var speciellt kraft-

full politisk aktivitet bakom den språkliga situationen, enligt mig. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Jag tycker inte alls att det är så. Den här landskapsrege-

ringen har på flera sätt försökt och man har också lyckats. Vi har i alla 
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fall fått igenom att vi får tala svenska i EU-domstolen när det gäller tale-

rätten. Det har också diskuterats mycket om tolkningskraven som vi 

återkommer till en annan motion. Jag hävdar nog att landskapsrege-

ringen har gjort vad man kan för det svenska språket.  

Att det sedan inte har lyckats i Finland på fastlandet är en annan sak. 

Där bär det av åt fel håll, det är vi säkert alla överens om. Nog har man 

ifrån landskapsregeringens sida hävdat sina rättigheter. Man har också 

upplyst Sverige i samtliga diskussioner som man har fört ifrån olika re-

geringsledamöter med svenska myndigheter och hävdat problemet med 

svenskan. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag ville ställa en fråga när ltl Carlson säger att den här regeringen har 

gjort vad man kan. Då är den naturliga frågan ifrån min sida, på vilket 

sätt? Nu har inte ltl Carlsson möjlighet till flera repliker. Men det kanske 

den kommande debatten kan utvisa.  

Det som väckte mitt intresse var bland annat redogörelsen över de 

självstyrelsepolitiska frågorna. Där pratade man om en partsammansatt 

arbetsgrupp mellan riket och Åland för att noggrant gå igenom hur man 

skulle komma tillrätta med språkproblematiken. Det visade sig, när man 

började skrapa på det och det kom fram också vid plenum, att det inte 

ens har gått iväg ett brev ifrån landskapsregeringen. Man har haft munt-

liga kontakter med statsminister Kiviniemi som föga förvånande inte var 

så speciellt intresserad av att jobba med någonting sådant.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Jag delar helt ltl Anders Erikssons uppfattning om att svenska 

språket är grunden för Åland och Ålands självstyrelse. Jag vill, som ltl 

Gun Carlson, säga att den här landskapsregeringen, där centern ingår, 

har tillika som alla andra landskapsregeringar där centern har ingått 

verkligen försökt arbeta aktivt för svenska språket. Jag vet, som ltl An-

ders Eriksson, hur oerhört viktigt språket är, språk och kultur. Jag kan 

informera om att landskapsregeringen har goda relationer både till Sve-

riges regering och till Finlands regering. Jag i egenskap av nordisk sam-

arbetsminister berättar vid varje upptänkligt tillfälle om Åland, Ålands 

självstyrelse och betydelsen av vårt svenska språk. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det låter bra. Det är viktigt att minister Thörnroos arbetar på det sättet. 

Hon säger att den här regeringen verkligen har försökt. Förklara då 

lite mera konkret på vilket plan?  

Av de här tre förslagen som jag återgav har jag noterat att man börjar 

närma sig det som alla partier, exklusiva socialdemokraterna, bestämde 

2006. Att man måste börja diskutera de här frågorna på allvar med den 

finska regeringen och det har man börjat med.  

När det gäller ÅSUB utredningen så tror jag fortfarande att man 

överhuvudtaget inte har gjort någonting åt det. När det gäller att disku-

tera med den svenska regeringen rent konkret om vilken roll Sveriges 
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regering har när det gäller att bevara Åland svenskspråkigt framöver så 

tror jag inte heller att man har börjat med det ännu. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Till skillnad från ltl Anders Eriksson så vet jag vad landskaps-

regeringen arbetar med för frågor. Trots att allting inte finns framtaget i 

pressen eller på annat sätt har kommit till offentligheten så pågår ett in-

tensivt arbete kontinuerligt. Självklart är det så. Redan att vår svenske 

generalkonsul finns på plats här idag igen för att ta del av debatten i 

Ålands lagting befäster det. 

Vad sedan gäller relationerna till Finland, så visst om jag fick be-

stämma själv så skulle jag naturligtvis önska att svenska språkets ställ-

ning i Finland såg ut på ett helt annat sätt. Men det kan jag tyvärr inte 

påverka speciellt mycket ifrån min position. Jag gör vad jag kan men vi 

måste alla hjälpas åt. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! När det gäller det sistnämnda så tror jag att vi alla i den 

här salen har den uppfattningen att vi gärna skulle önska att det svenska 

språkets ställning i Finland var på ett annat sätt. Nu ser ju verkligheten 

ut som den ser ut. Jag tror inte att verkligheten kommer att bli något 

bättre framöver, tvärtom. 

Ett gott råd till regeringsbänken, för det här kommer ganska ofta, mi-

nister Thörnroos säger att hon vet, till skillnad från mig, vad regeringen 

jobbar med men man har inte gått ut med detta i offentligheten. Men 

det är ett intensivt arbete. Den typen av icke offentligt intensivt arbete 

blir inte så trovärdigt. Man måste kunna visa på ett konkret plan hur 

man jobbar när det gäller så här pass viktiga grundläggande frågor för 

självstyrelsen.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack, herr talman! Jag tror faktiskt det är på det sättet, som det fram-

kommer här från flera ledamöter, att man jobbar intensivt med de här 

frågorna så mycket och så noggrant man kan.  

Jag tycker att man lite kan ta fasta på svenska Finlands Folktings 

styrgrupp som har suttit under ledning av Ahtisaari. Man försöker fak-

tiskt fokusera visserligen på Finlands båda nationalspråk. Läser man 

den rapporten så finns det en hel del konkreta åtgärder som man vill 

göra här för att också stärka svenskan. Tanken är att det så småningom 

ska komma in i regeringsprogrammet, åtminstone är det så förslaget.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

De debattartiklar som president Ahtisaari har haft var intressanta, och 

också det arbete som han har lett i den så kallade Ahtisaarigruppen. Jag 

tycker att det är bra.  

Den här motionen tar sikte på att vi ska försöka se till att vi inte går 

det Finlandssvenska språköde till mötes, utan att vi har en klar och tyd-

liga agenda med den finska regeringen och med den svenska regeringen. 

Det är två skilda saker.  
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Jag tänkte citera grundlagens paragraf 17 där det pratas om två jäm-

ställda nationalspråk. Men jag glömde grundlagen nere i bänken. Juri-

diskt är finska och svenska helt jämförbara språk i Finland. I verklighet-

en är det någonting helt annat. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack, herr talman! Jag måste ändå säga att det här är en bra bit på väg. 

Att det sedan skulle gå lättare via svenska regeringen, det kan tänkas. 

Jag har förstått att de kontakterna ändå är goda. Det finns möjligheter 

att fortfarande jobba på det. Jag tycker också att vi ska titta på rappor-

ten. I den här rapporten har alla riksdagspartier deltagit. Här finns ju 

faktiskt vissa förutsättningar, tycker jag. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag blir ändå lite orolig av ltl Dahls replik. Vi åker lite tillbaka till början 

av den här mandatperioden, att vi igen ska ha fokus på hur den språk-

liga situationen är i Finland. Den uppgiften blir oss helt övermäktig. Vi 

har en fullt tillräcklig arbetsuppgift att klara vårt svenska språk på sikt. 

Det är det som den här motionen tar sikte på. Jag tycker, ltl Dahl, att det 

är väldigt viktigt att den åländska landskapsregeringen i alla skeden har 

en tydlig handlingsplan på hur man kan jobba med de här frågorna. Så 

är det inte nu, åtminstone inte i offentligheten. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Inom Finland hjälps vi säkert åt att jobba för det svenska 

språket. Jag tror att vi alla är ganska eniga om det. 

Ltl Eriksson föreslår i sin kläm; "att vi ska informera Sveriges rege-

ring om förhållandena för det svenska språket och begära hjälp för att 

vidmakthålla hålla Åland svenskt." Det var nog en av de formuleringar 

som jag reserverade mig emot när det begav sig. Jag tycker att det är lite 

märkligt att besluta om detta när man redan vet att Sveriges regering 

och statsråd känner väl till språksituationen i Finland. För det andra så 

vet vi också att den officiella hållningen ifrån Sveriges sida är att Finland 

har skött detta ändå relativt bra. Därför tror jag att landskapsregeringen 

går en bra väg, man tar sakfråga för sakfråga och jobbar sig fram. Det är 

en bättre och mera hållbar metod, tror jag.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Skulle jag ha formulerat den här klämmen direkt ur luften så kanske jag 

inte skulle ha formulerat mig på det sättet, att vi ska begära hjälp. Jag 

tycker att det har ett värde att använda sig av samma formuleringar som 

samtliga partier, utom socialdemokraterna, var inne för. Därför vill jag 

lyfta upp den här frågan. Det är snart fem år sedan och jag har inte sett 

något desto mera konkret arbete.  

Jag är inte så säker, ltl Gunell, på att man ifrån Sveriges regering 

känner till det här så väl och att man har det så väldigt långt fram på sin 

dagordning, tvärtom. Jag tror att det är väldigt viktigt att den åländska 

regeringen är aktiv, informerar Sveriges regering angående situationen 

om hur många av våra högskolestuderanden som studerar i Sverige och 
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hur svårt de har haft många gånger att få en arbetsplats på Åland när de 

kommer tillbaka just p.g.a. att de inte längre har tillräckligt goda kun-

skaper i finska.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Precis detta; begär hjälp, måste ställas i proportion till att det finns län-

der idag som verkligen behöver hjälp. I det skeendet så blir det här 

åländska fallet inte så akut. Däremot tycker jag att vi har diskuterat fram 

en bra form för vidare diskussioner med Sverige och Finland, nämligen i 

det nya forumet som har föreslagits i Ålandshavskommittén. Det skulle 

hjälpa den frågan ytterligare framåt. Det är också ett forum att ta upp 

språkrelaterade frågor. Där skulle jag hellre se att regeringen faktiskt 

gjorde någonting för att få till stånd Ålandshavskommittén. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag är den första att stöda Ålandshavskommittén. Jag har ingenting 

emot det. Det som jag vill med den här motionen är att den åländska 

landskapsregeringen tar språkutvecklingen på absolut fullaste allvar. 

Och att man kommer upp ur nivån med språkråd och olika kommittéer 

hit och dit. Man ska diskutera de här frågorna direkt med den finska och 

den svenska regeringen. 

Jag skulle inte skämmas över att säga att Åland också verkligen behö-

ver hjälp när det handlar om det här. När man ser vad som har hänt i 

Svenskfinland så inte är det under någon speciell lång tidsperiod. Bara 

under 40-50 år har det skett en otroligt stor förändring. Den föränd-

ringen kommer att gå väldigt snabbt också här på Åland om man inte 

börjar jobba på ett lite annorlunda sätt än vad man har gjort hittills. Det 

är därför som jag har lagt den här motionen.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det är en intressant teknik att i en hemställningsmotion ta 

upp ett förslag som ligger på landskapsregeringens bord i anledning av 

en parlamentarisk kommittés förslag. Och att direkt förslå att land-

skapsregeringen ska agera i enlighet med detta parlamentariskt fram-

lagda förslag. Det borde ju vara en självklarhet och man borde inte be-

höva motionera om det. Jag förstår att det här är ett av de mest radikala 

förslagen som finns i det språkpolitiska programmet. Jag antar att det är 

Ålands Framtid som har formulerat det i tiderna. 

Jag reagerade på två saker i det här anförandet. Det första var paral-

lellen till Svenskfinland som jag tycker att är fel till stor del. Vi lever i 

helt skilda världar. Det går inte att jämföra. I Svenskfinland lever man i 

stort sett i en nästan enspråkig finsk miljö, där det är hopplöst för med-

borgarna att få service på svenska. Det är det som är Svenskfinlands 

stora problem. Hos oss får vi i alla sammanhang service på svenska när 

det gäller mötet mellan servicegivare och medborgaren, förutom i de fall 

som vi vänder oss till riket.   

Talmannen  

Tiden är ute! 
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Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Just när vi vänder oss till riket, det är mycket av servicen 

också ifrån rikssidan som vänder sig till de åländska medborgarna. Jag 

vet personligen det när man ska betala skatt eller vad det må vara, det är 

inte så väldigt lätt längre att reda ut det på svenska.  

Sedan sade ltl Roger Jansson att det var en intressant teknik att 

plocka ut en text direkt ur ett betänkande från en parlamentarisk kom-

mitté. Jag har gjort så flera gånger förut. Det borde vara en självklarhet 

att regeringen ska jobba med något som man parlamentariskt har kom-

mit överens om. Men det vet både ltl Roger Jansson och jag att så har 

det inte varit. Det har varit samma problematik angående den parla-

mentariska gruppen när det gäller jordförvärv, hembygdsrätt och nä-

ringsrätt. Därför ville jag igen få upp den här frågan. Jag började mitt 

anförande med att säga att det säkert någon som säger; igen! Jag anser 

att den här frågan är så viktig och därför kommer jag i alla olika sam-

manhang att lyfta upp den om och om igen tills regeringen börja jobba 

med den på samma sätt som man sakta men säkert börjar göra när det 

gäller arbetet mot den finska regeringen. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Vi kan föra en evighetsdiskussion kring hur man ska förfara när det gäl-

ler motioner. De kan bli lite svårare att få motioner behandlade i utskott 

när de upptar samma förslag som man parlamentariskt redan har kom-

mit överens om att leverera till landskapsregeringen. 

Min andra frågeställning gäller avslutningen på kollegan Erikssons 

anförande. Jag undrade om jag hörde rätt när han uppmanade ungdo-

men till att välja bort språk som de kanske i framtiden kanske inte har 

någon nytta av. Var det här budskapet till våra åländska ungdomar rätt 

uppfattat?  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Frågan låter väldigt drastiskt formulerad på det sättet. Jag ville varna för 

att det är en väldigt stark uppfattning i det åländska samhället att man 

måste kunna finska om man ska få ett jobb. Man måste kunna finska 

annars flyttar det folk från Finland hit och tar våra arbetsplatser och vi 

blir utan. Jag ser också hur oerhört starkt man har fokus just på finskan 

när det gäller språkvalen i skolorna. Även om det tillsvidare är, såsom ltl 

Roger Jansson sade, att Svenskfinland och vi lever i två skilda världar så 

tror jag inte att vi kommer att göra det på sikt om vi också härifrån 

åländsk sida per automatik slår över till finska när vi har behov av det. 

Då kommer förändringarna att gå väldigt snabbt här. Det här vill jag 

gärna föra en diskussion om. 

Talmannen  

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Danne Sundman  

Talman! Det här är en väldigt viktig fråga, särskilt för framtidens ålänningar 

som några passligt nog sitter på läktarna, nämligen ungdomen.  

Självstyrelsens viktigaste roll är att se till att det åländska samhället kan 

fungera på svenska. Det är därför som självstyrelsen finns och därför kom 
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självstyrelsen till en gång i tiden som ett substitut, i stället för återförening 

med Sverige som ålänningarna ville då till 95 procent. 

När jag var till Stockholms slott, till Bernadottebiblioteket, och läste ur 

namninsamlingen så kunde jag konstatera att min farfar hade skrivit på för 

en återförening till Sverige. Han såg att det var det enda sättet att garantera 

att framtida generationer kunde verka på svenska. 

Sedan dess har det runnit en hel del vatten under broarna. Vi vet alla hur 

det har gått med självstyrelsen som språkskydd. Till vissa delar har det hjälpt 

oss rejält, till andra delar kan man ifrågasätta om inte riktigt har lyckats och 

framförallt kan man oroa sig för om det här är rätt sätt att garantera att Åland 

är svenskspråkigt framdeles. 

Därför är de här frågorna väldigt viktiga att diskutera här i självstyrelsens 

innersta väsen, Ålands lagting. Klämmen i den här motionen är intressant. 

Det handlar om att vi i större utsträckning måste ta vara på de möjligheter 

som t.ex. närheten till Sverige. Som Julius Sundblom sade när självstyrelsen 

var ett faktum, istället för återförening så sade han att man ska se Ålands hav 

som ett öppet fönster mot väst och det har vi nog inte tyvärr riktigt gjort hit-

tills. Vi har oanade möjligheter att rädda vår språkliga situation bara vi 

kommer över det här. 

Hela det språkpolitiska uppvaknandet började med ett spörsmål som jag 

var första undertecknare till i april 2002, snart tio år sedan, nio år sedan idag. 

Där godkände lagtinget enhälligt en kläm som sade att det ska tas fram en vit 

bok för språkpolitiken. Varenda lagtingsledamot steg upp, vilket är unikt och 

som jag aldrig har sett vare sig före eller efter det.  

Sedan gjordes vitboken, kommittén tillsattes och det allra viktigaste var att 

det gjordes tre ÅSUB utredningar som kom med viktig fakta om språksituat-

ionen. Det gjorde att debatten blev mer saklig. Det var inte längre någon tve-

kan om att vi hade ett stort problem. Nu inser alla det stora problemet med 

svenska språket och hur det fungerar i vårt samhälle. I ÅSUB utredningarna 

gör man också mycket korrekta slutsatser. 

Det tog en lång tid. Det här arbetet gick jätte långsamt. Jag har flera gånger 

varit frustrerad och ställt nya spörsmål och jagat på utvecklingen. Med facit i 

hand så har vi kommit ganska långt när det gäller att få en gemensam grund 

för vad vi anser att problemet är. 

Nu gäller det att ta nästa steg och att hitta på lösningar. Situationen är lite 

liknande, en stor del av politikerna ute i samhället och medborgare kanske 

inte är så djärva när det gäller nya idéer, men det måste man ha. Det kommer 

jag att visa på senare idag i kommande motioner. 

När det gäller Sveriges roll så är den jätteviktig. Sverige har hjälpt oss och 

hjälper oss otroligt mycket. Det finns också en gräns för vad Sverige kan göra, 

utan att trampa Finland på tårna. Det här är egentligen ganska diplomatiskt 

känsligt. Man kan inte heller ställa så stora krav på Sverige i kontext av att 

Sverige är ett land som också ska umgås med sitt andra grannland, Finland. 

Ett djärvt förslag är att Finland, Sverige och Åland borde sätta sig ner och 

diskutera en uppdatering av Ålandsöverenskommelsen, en slags modernise-

ring och materialiseringen av Ålandsöverenskommelsen utgående ifrån da-

gens situation, en Ålandsöverenskommelse 2.0. Vi hänvisar ofta till Ålandsö-

verenskommelsen och den har ju också vidimerats. Man har sagt ifrån Sveri-

ges regering, senast Anna Lindh 2004, att Ålandsöverenskommelsen gäller. 

Sverige följer den, Sverige hjälper Åland.  
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Om vi ska ta fram konkret exempel så är kanske utbildningen det bästa ex-

emplet där Sverige hjälper oss. TV är ett konkret exempel där Sverige har 

hjälpt oss. Nu har vi stora problem med TV ifrån Sverige. Vi har egentligen 

större problem nu, vi saknar mera TV ifrån Sverige nu än på Anton Kalmers 

tid. Frågan är hur mycket Sverige kan hjälpa oss utan att det blir diploma-

tiska förväxlingar? Det har också med upphovsrätt att göra. 

Sverige har hjälpt oss när det gäller byggbestämmelserna. Men hur mycket 

kan Sverige hjälpa oss i övrigt när det gäller att knyta oss till svenska regel-

verk? Kanske vi kan ta en svensk lag som blankettlag, vilket är fullt möjligt 

juridiskt, och knyta våra myndigheter till svenska modermyndigheter? Då 

börjar det bli svårt om vi istället för ett finskt ministerium får service ifrån ett 

svenskt ministerium. Det går inte säger ltl Sjölund. Han är en representant 

för de allra mest skeptiska. Det är klart att det går att ta en svensk lag som 

blankettlag om det är vår behörighet. Känner man inte till det så måste man 

läsa på juridiken. Med vi kan inte räkna med att vi kan knyta oss till ett 

svenskt ministerium. Om man hade en Ålandsöverenskommelse 2.0 då 

kunde man diskutera just sådana saker. T.ex. inom social- och hälsovården är 

det väldigt mycket tunga regelverk som vi kanske kunde ha de svenska regel-

verken som bas istället för de finska. Det finns en rad exempel.  

Kontentan är att man måste ta klämmen och den här motionen på stort 

allvar. Jag har många gånger tidigare sagt att det gläder mig att Ålands fram-

tid också driver frågan att ta hjälp av Sverige. Man måste våga nämna saker 

vid dess rätta ord. Varför inte ta hjälp av ett land som har 9 miljoner som pra-

tar svenska och har alla system på svenska? 

Det här är lite känsligt, det är känsligt gentemot finlandssvenskarna och 

det är känsligt mellan Finland och Sverige. Det är på många sätt och vis en 

känslig fråga och därför bör man gå försiktigt fram. Samtidigt måste man 

lyfta katten på bordet, för att använda ett finskt uttryck. Det är viktigt. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Först detta med blankettlag, det ingår en lagstiftningsmekanik 

som kallas blankettlag och den är kopplad till ett finska juridiska systemet. 

När vi har en blankettlag så är den kopplad till en lag i riket. Det skulle det 

krävas bra mycket ändringar, förhandlingar och procedurer för att få en mot-

svarande koppling till Sverige. Det ligger nog långt fram i framtiden. 

När det gäller språksituationen så kommer jag att ha möjlighet att be-

handla det här i lagutskottet. Det är då viktigt att sortera upp vad det egentli-

gen handlar om. Flera av replikerna har påpekat skillnaderna i språkproble-

matiken beroende på vad vi förhåller oss till. Åland är enspråkigt svenskt när 

det gäller myndighetsspråket och undervisning osv. Vi har starka internat-

ionella garantier. I riket är situationen en annan, där är finlandssvenskarna 

och deras språk utsatt för politisk attack, inte juridisk. Där finns det också 

motdrag t.ex. Ahtisaarigruppen som lyfter fram att Finland har två likvärdiga 

nationella språk, därmed också två likvärdiga nationella kulturer. Medan 

Åland har sin egen kultur och sin egen nationalitetsförankring i internation-

ella avtal.  

Sedan kan vi också ta in Sverige i detta därför att det är viktigt och det kan 

bli viktigare. Till den delen tycker jag att Anders Eriksson, precis som den 

parlamentariska kommittén, har rätt att man lyfter fram Sverige. Sverige är 

informerad när det gäller regeringen, bl.a. via Nordiska rådet och genom allt 
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mera kontakter med svenska regeringen och regeringsföreträdare, samt ge-

nom besök på Åland men också genom besök i Sverige. Vi har ett Ålandskon-

tor och vi har ett generalkonsulat på Åland. Den ömsesidiga kommunikation-

en finns. Däremot är det viktigt att poängtera det som är historiskt, att Sve-

rige har påtagit sig en roll och har en roll att bevaka att Finland sköter sina 

förpliktelser gentemot Åland. Frågan har ställts i Riksdagen några gånger. 

Jag tror att utrikesministern och regeringsföreträdare Sten Andersson sva-

rade en gång och lika så utrikesministern Anna Lindh svarade i riksdagen. 

Det fanns också en utrikesminister som hette Margaretha Af Ugglas som 

också sade precis samma sak, att Sveriges roll är att bevaka att Finland sköter 

sig. Det är så det internationella systemet fungerar.  

En fråga som ltl Roger Jansson nämnde här, och som Anders Eriksson 

sade i sitt anförande, att vi kanske inte borde lära oss så mycket finska. Det 

här är en praktisk, politisk debatt som hör till Ålands behörighet. Ska vi säga 

åt våra ungdomar att inte lära sig finska för då hamnar ni och vi på det slut-

tande planet. Språkkunskaper är bra men akta er för finskan! Ja, det är ett 

problem som måste lyftas på bordet, precis som en katt, som någon sade. 

Men, en följd av det blir att man säger att Åland inte är intresserad av Fin-

lands finskspråkiga som marknad, dvs företag som Ålandsbanken, Viking 

Line, Chips och många av våra tjänsteföretag. Många av våra kontakter blir 

överhuvudtaget svårare att sköta eller så ska det skötas av andra. Det är ett 

praktiskt politiskt vägval som vi ska ta. 

Sammanfattningsvis, som jag ser det, bör vi i lagutskottet utgå ifrån att 

Åland har starka internationella garantier som Finland ska sköta och Sverige 

ska bevaka. Senast i debatten sade jag att om den finska politiska linjen på 

hög nivå som nu växer fram, där man säger att svenska och ryska i Finland är 

utbytbara, då har vi anledning att lyfta upp det här på internationell nivå, in-

klusive Sverige. För då har man gått förbi detta med att svenska i Finland är 

ett av de två likvärdiga nationalspråken. Det må vara hur få som helst som 

pratar detta språk, men före man släpper den ambitionen så ska det ha gått 

väldigt långt. Finlandssvenskarna minskar inte, de ökar, visserligen margi-

nellt, men de håller sina ställningar och blir kanske mera av en kulturell en-

klav med egen kultur, egen popmusik, egen teater och egna institutioner. Det 

som regeringen Kiviniemi har gått in för är att svenskan också ska bli förvalt-

ningsenklaver i Finland och det är ett sluttande plan. Till den delen har vi 

verkligen anledning att bevaka det ifrån åländsk sida men också från inter-

nationell nivå. 

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Jag tycker att det är en viktig fråga därför vill jag fortsätta. Jag 

tycker att det var ett sakligt och bra anförande som ltl Olof Erland hade.  

Såsom jag ser den språkliga utvecklingen i Finland så är hela grunden för 

självstyrelsen i gungning. Ni som i alla sammanhang vill ha ett motsatsförhål-

lande mellan ett självständigt Åland och en kraftigt utvecklad självstyrelse så 

borde ju vara mera oroliga än jag som har pratat för självständighet som en 

lösning på det här problemet. 

Det har sagts många gånger sagt att Åland inte är någon ekonomisk auto-

nomi, det är ingen riktig autonomi utan det är en språk- eller kulturauto-

nomi. Det ligger mycket i det. Vi har vår självstyrelse nästan av en enda or-

sak; att bevara vårt svenska språk och vår svenska kultur. 
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Det är en känslig fråga som ltl Danne Sundman sade. Jag är ändå glad över 

ltl Erlands anförande. Jag tycker att lagutskottet har haft lite en benägenhet 

att begrava hemställningsmotioner i utskottet. Jag hoppas att man kan titta 

på den här motionen och visa att man faktiskt menar allvar.  

Ltl Erland sade också att det är en politisk attack, den är inte juridisk. Han 

menade att det inte någon större fara juridiskt när det gäller det svenska 

språket i Finland. Tittar man på den grundlag som gäller i hela Finland och 

också här så sägs det i paragraf 17, rubriken rätt till eget språk och egen kul-

tur; ”Finlands nationalspråk är finska och svenska.” Det allmänna ska till-

godose landets finskspråkiga och svenskspråkiga befolknings kulturella och 

samhälleliga behov enligt lika grunder. Notera, enligt lika grunder, så är 

det juridiskt men hur är verkligheten? När vi fick det senaste utkastet till ny 

grundlag så fick vi det svaret att den inte fanns på svenska, när vi ville ta reda 

på hur arbetsgruppens förslag såg ut. Märkväl, det var grundlagen när man 

pratar om lika grunder. Nog säger det ju någonting. Man har en språklag där 

det inte finns några påföljder överhuvudtaget.  

Om vi ser på utvecklingen på den finska sidan så finns det all anledning att 

konstatera att tyvärr är nog loppet kört där, men vi måste ha en handlings-

plan på hur vi ska agera så att inte vi hamnar i samma situation så små-

ningom. 

Ltl Erland sade att Sveriges roll är att bevaka att Finland sköter sig. Jag 

tror också att han nämnde att om man går in för att aktivt börja arbeta för att 

byta ut ryska mot svenskan då ska vi uppmärksamma Sveriges regering på att 

det är dags för dem att börja använda sin bevakningsroll, om jag förstod hans 

anförande rätt. Men det är de facto det som republikens Finlands nuvarande 

statsminister har sagt i vissa sammanhang, att man borde byta ut ryska mot 

svenska. Vi är redan där.  

Det är en knepig och en känslig fråga. Därför tror att den här landskapsre-

geringen lite skjutit frågan ifrån sig till språkrådet. Inte vill jag heller stå och 

säga; akta er för finskan. Oavsett om Åland t.o.m. skulle vara självständigt om 

10-15 år så kommer vi ändå att ha ett land bredvid oss där finskan är det gäl-

lande språket. Ska vi handla och göra affärer med dem så bör vi kunna finska. 

Det skulle vara olagligt att säga någonting annat. Samtidigt är inte finskan 

vilket språk som helst, vilket jag upplever att många har problem att förstå. Vi 

har vår självstyrelse, vi har vårt minoritetsskydd just för att vi inte ska bli för-

finskade och det måste vi också kunna lyfta upp på bordet och diskutera. 

I självstyrelselagen finns det en formulering, paragraf 36 om ämbetssprå-

ket, där det sägs; ”att landskapet är enspråkigt svenskt”. När det gäller 

skriftväxlingsspråket står det i paragraf 38; ”skrivelser och andra handlingar 

som utväxlas mellan landskapsmyndigheterna och statens myndigheter i 

landskapet skall avfattas på svenska.  Vi vet alla i den här salen att detta 

brister varje dag. Det kommer varje dag skrivelser på finska från de finska 

myndigheterna till Ålands landskapsregering, i strid med den finska grundla-

gen och definitivt i strid med den åländska självstyrelselagen. Så är situation 

idag.  

Jag hävdar att vi befinner oss på ett sluttande plan. Det sluttande planet 

blir ännu större om vi inte gör någonting åt det.  

Ltl Erland, tillika lagutskottets ordförande, jag väntar med spänning på 

behandlingen av den här motionen i utskottet.  
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Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack, herr talman! Det var intressant när ltl Anders Eriksson sade att 

lösningen på språkproblemet skulle vara självständighet. Jag tycker det 

skulle vara intressant att höra hur man löser det? 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Vi är inte där nu. Om ltl Dahl verkligen är intresserad av frågan så kan 

jag lämna ett exemplar av ett ramverk för ett självständigt Åland. Där 

skissar man på att svenskan skrivs in som ett språk i konstitutionen på 

samma sätt som man har i Finlands grundlag i konstitutionen när det 

gäller svenska och finska. Det är ganska enkelt. Vi blandar ofta ihop be-

greppen. Det var t.o.m. en radioreporter som frågade mig en gång; ”men 

vi har ju inte vårt språkskydd kvar då”. Nej, vi har inte vårt språkskydd 

kvar när vi är självständiga, vem skulle vi ha det skyddet emot då? Mot 

oss själva? Man blandar många gånger ihop minoritetsskyddet och en 

självständig status. Det är ganska självklart att vi inte skulle ha samma 

språkliga problematik om vi var självständiga. Det tror jag ltl Dahl också 

inser om hon tänker efter.  

Talmannen  

Det är viktigt att vi alla hjälps åt och håller oss till klämmen, annars kan detta bli en 

väldigt vid debatt.  

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack, herr talman! Jag funderar hur det skulle förbättra ställningen 

gentemot det finska språket. På vilket sätt skulle det förbättras inom nä-

ringslivet om Åland blev självständigt? Skulle man då få service på 

svenska från Finland? Är det så som ltl Eriksson avser? 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Nu vet jag inte om herr talman tillåter mig att svara. Men enligt mitt 

förmenade hör värnandet om vårt svenska språk till den här klämmen, 

oavsett vilka svängar resonemanget tar.  

Ltl Dahl, det är ju vi själva, när vi är självständiga, som bestämmer 

vilket språk vi ska ha och vilken språklagstiftning som vi ska ha. Sedan 

kommer verkligheten också att vara på ett annat sätt då, åtminstone om 

jag har något att säga till om den dag Åland blir självständigt. Jag vill 

inte förbjuda det finska språket. Jag vill definitivt inte förbjuda kontak-

terna med en viktig marknad öster om oss. Den marknaden kommer att 

vara lika viktig också då. Märkväl, det sker på våra villkor, det är den 

stora skillnaden. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Talmannen gav mig lite bryderier eftersom jag känner en stark 

förpliktelse att hålla mig till klämmen. Det kräver lite fundering. Klämmen 

går ut på att vi ska begära hjälp av Sverige i vår språksituation. Ltl Anders Er-

iksson som har gjort den här motionen och tagit hemställningsklämmen från 

en utredning sade att vid självständighet så bestämmer vi själva. Varför ska 

man då begära hjälp av Sverige i den här frågan? Ja, naturligtvis därför att 
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det är internationella avtal som har gjort att vi har den ställning som vi har 

idag. Vi har, via nationernas förbund, via överenskommelser och andra över-

enskommelser genom praxis, en ställning där vi kan skydda det svenska 

språket mot andra internationella konventioner som säger att man måste ge 

rättigheter till de människor som bor här. Om man tänker sig självständighet 

så skulle vi ganska långt vara tvungna att ordna utbildning för de språkgrup-

per som kräver det. Nu har vi utbildning på svenska i grundskolorna. 

Jag tänkte också kort kommentera det som hör till klämmen, hur den kan 

tänkas behandlas i lagutskottet och hur vi har behandlat hemställningsmot-

ioner. Nu har jag inte någon lista på alla motioner som vi har behandlat. Det 

som jag kommer ihåg, med mitt begränsade minne, är bland annat flera sym-

bolfunktioner som flagga, frimärken, AX-koden och liknande. Vi har haft 

flera alkomotioner, som vi kallar dem i utskottet; promillegränsen, lås och 

konfiskation av bil. Hemställningsmotionerna har i lagtingsordningen den 

rollen att presidentframställningar kommer först. Vi behandlade idag en pre-

sidentframställning nummer 17 i utskottet. En del framställningar är ganska 

stora och andra ganska små. Vi hade nyligen konventionen om sexuell explo-

atering från Europarådet. Det kräver mycket arbete. Där sätter vi in vårt hu-

vudsakliga arbete i den ordning som lagtingsordningen säger. Att lagutskottet 

skulle ha någon speciell ordning när det gäller hemställningsmotioner förne-

kar jag naturligtvis på lagutskottet vägnar. Vi har begränsad tid och begrän-

sade resurser. Hemställningsmotioner behandlas i den ordning som de 

kommer in i röret i vårt arbete. 

Talmannen  

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

Remiss 

4 Översättningsbyrå 

Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 14/2010-2011)  

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns?  

Diskussion. 

Ltl Danne Sundman  

Herr talman! Diskussionen under det förra ärendet var en bra inledning till 

den här motionen.  

Trots de åtgärder som görs, alla påpekanden och alla som ojar sig över ut-

vecklingen och lovar bot och bättring så vet vi bara en sak; utvecklingen går åt 

ett håll, obönhörligen, tyvärr.  

Med all respekt för det senaste försöket, under ledning av president Ahti-

saari med vår vtm Gunnar Jansson med vid bordet, så kommer det också att 

våra åtgärder som kanske tas in i regeringsprogram men sedan fortsätter ut-

vecklingen i alla fall. Det må hända att jag låter dyster. Den tid som jag hittills 

har varit med i politiken har visat att jag har rätt och de med mig som inser 

att utvecklingen alltjämt befinner sig mellan ett sluttande plan och fritt fall, 

som jag skriver i motiveringen. Den politiska utvecklingen i Finland är ett 

tecken på mera fritt fall än bara ett tecken på ett sluttande plan. 

Vad ska vi då göra? Ska vi fortsätta att bekymra oss, fortsätta att skriva 

brev, fortsätta att prata med finska politiker och driva opinion för svenska? 

Givetvis ska vi göra det. Vi ska också göra det tillsammans med finlands-
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svenskarna till den delen vi har en gemensam nämnare. Men vi måste också 

fundera på alternativet. För om vi knyter fast oss som en livboj i skutan när 

den sjunker så orkar vi inte bära vare sig finlandssvenskheten eller svenska 

språket i Finland i övrigt. Då måste vi, vid något skede på något sätt, kapa li-

nan. Vad gör vi då istället? Som sades här i förra ärendet så kommer vi alltid 

att ha ett land invid oss där x antal miljoner människor pratar finska, där det 

är en stor marknad på finska och där vi har många besökare som vill prata 

finska. Då gäller det att skapa gränssnittet mellan vad man lite drastiskt kan 

kalla två språkliga världar; den som vi har här som ska fungera på svenska 

och den som blir alltmer enspråkigt finskt. Då ser vi flera åtgärder. Man 

måste vara praktisk och tänka lite längre fram. Man måste tänka ytterligare 

nio år framåt i tiden. Det är lika stor skillnad i tankesätt som vi hade för nio 

år sedan till vad vi har idag efter all den kunskap vi har fått. Man måste tänka 

hur det är om nio, tio år. Då måste vi få det här gränssnittet att fungera.  

Med hänvisning till att detta fortfarande är Finlands sak att ordna så länge 

som självstyrelsen är som den är så ligger ansvaret på Finland att ordna 

svensk service på Åland. Man skulle samla en del av de översättningsresurser 

som man har inom staten och dessutom kompletterade dem med mera resur-

ser och skapa en översättningsbyrå här på Åland. Det skulle göra att man 

kunde prioritera arbetet på att ett bättre sätt och översätta sådant som inte 

översätts idag. Ta kollektivavtalen som exempel, där är det uppenbart att de 

ska översättas eftersom de innehåller bestämmelser som är upphöjda till lag 

och inte gäller här annars. Vilken lång diskussion och vilken energi som det 

måste ha lagts ner på den självklarheten. Nu är det sagt att det ska göras. Det 

skulle vara en typisk sak som man för till översättningsbyrån som kan priori-

tera sådant som är viktigt för Åland. 

Det finns i motiveringen också andra saker uppräknade som den här över-

sättningsbyrån kunde göra. Byrån skulle kunna översätta sådant som inte 

strikt hör till offentlig sektor. Ett stort problemområde är sådana bolag och 

föreningar som har fått det som man kunde kalla myndighetsuppgift, men 

ändå inte är myndigheter och inte heller berörs av språklagen. Det ser vi 

alltjämt. Det är många problem som skapas där, vilket också framgår av 

ÅSUB:s utredningar. Den här översättningsbyrån kunde ta hand om detta. 

Samtidigt skulle det inte bara handla om översättning utan också om tolk-

ningstjänster. Om åländska tjänstemän ska delta i beredningsarbete när det 

gäller EU-ärenden så måste man ha tolk med sig eller så måste man kunna 

finska, annars fungerar det inte. Resursen på översättningsbyrån skulle 

kunna tolka antingen live på plats i Finland, eller här eller via lämplig teknik, 

telefon eller någon annan kommunikationsteknik som används så att man 

skulle ha tillgång till simultantolkning. Detta kunde sedan utvecklas vidare.  

Finansieringen skulle huvudsakligen gå ut på att man flyttar resurser och 

staten skulle vara huvudman. Om inte detta går så är alternativet att självsty-

relsen är huvudman. Då ska klumpsumman justeras enligt formuleringen i 

självstyrelselagen. Kanske en sådan lösning är att föredra. Vägen dit kan vara 

ännu längre. Det kan man diskutera. 

Hemställan innebär att landskapsregeringen inleder förhandlingar med 

regeringen i Helsingfors och med statens ämbetsverk på Åland, som skulle bli 

lokal huvudman, om grundandet av en översättningsbyrå som en delåtgärd 

för att lösa språkproblemet. 
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Det finns massor med praktiska exempel som man kunde ta upp. Ett bra 

exempel, talman, på att det här behövs är att en åländsk bank häromveckan 

hade en annons och sökte en VD-sekreterare. Kravet för tjänsten var också att 

kunna finska. Då frågar man sig om banken har en illvilja, vill förfinska Åland 

eller har ett horn i sidan till självstyrelsen? Så är det givetvis inte, det är tvär-

tom. Det är en bank som har förknippats med självstyrelsen. Problemet för 

den banken är att bankens verksamhet, till alla delar, är beroende av finska 

regelverk och att tolka finska texter ifrån finansinspektionen osv. Det är så 

mycket som går på finska så VD:ns sekreterare måste kunna finska, annars 

fungerar det inte. Med ett sådant här gränssnitt mot Finland kunde även en 

person, som inte kan finska, fungera om man erbjöd detta åt sådana närings-

livsfunktioner. Nu är banksektorn speciellt utsatt. Det är väldigt enspråkigt 

finskt inom banksektorn. Alla ledande personer som har någonting att göra 

med banksektorn har problem om man inte kan finska. Istället för att oja sig 

så skapar man det här gränssnittet så fungerar det för allt flera att arbeta i 

näringslivet och bara behöva kunna svenska.  

I en av ÅSUB:s utredningar blir detta väldigt tydligt, mycket mer tydligt än 

vad vi hade hoppats på och ens kunna föreställa oss i vår vildaste fantasi. Till 

och med folk här i vår landskapsförvaltning har stora problem att klara sig 

utan kunskaper i finska. Åtminstone för dem så måste gränssnittet absolut 

komma till. Annars har vi i självstyrelsens eget hägn arbetsplatser där vi stäl-

ler krav som är kontraproduktiva. Vi ställer inte kraven officiellt i annonser 

men vi kräver dem sedan i praktiken. Så vill inte jag fortsätta. Jag vill försöka 

lösa den här problematiken. Det här är ett sätt, en dellösning.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Tack, herr talman! Jag är i grunden enig med ltl Sundman att det behövs 

någon typ av service. Däremot tycker jag att det som ltl Sundman här fö-

reslår är en ganska stor nyetablering av en verksamhet där det offentliga 

påtar sig ett översättningsansvar för både privata medborgare och orga-

nisationer. Jag tycker att man skulle hålla sig mera konkret till vår för-

valtning och konstatera att vi behöver en person som håller på med 

översättning från finska till svenska och att den tjänsten ska bekostas av 

staten. 

Ltl Danne Sundman, replik  

Herr talman! Det finns exempel på både det ena och det andra i moti-

veringen. Det som är mest fjärran ifrån självstyrelsens kärna är att över-

sätta åt näringslivet. När vi ser vad problemet är för Ålands folk, så visst 

är det ofta offentlig sektor som har problem, men problemet inom den 

privata sektorn är också stort. Därför gav jag exemplet med bankens 

VD-sekreterare, det kan också lösas av den här byrån. 

Sedan kan det komma ärenden när det gäller den privata sektorn som 

inte ska finansieras av det offentliga. Då kan man uppbära avgifter. 

Kanske inte det offentliga ska bekosta om man t.ex. ska översätta mark-

nadsföringsmaterial. Men byrån kan göra det och uppta en avgift för det 

eftersom man har kompetens och system färdigt för detta. Man måste 

fundera ut var gränsdragningarna ska göras. För ålänningarna finns det 

språkproblem oavsett vem som huvudman. 
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Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag tycker för min del att man inte ska blanda ihop dem. Marknaden 

fungerar på sina villkor och söker sina kompetenser i enlighet med sina 

behov.  

Jag tycker att det är uppenbart att en sådan här anställd person som 

översätter är till stor hjälp och nytta för att snabbt få detta hanterat 

inom det offentliga samt som ett stöd för alla tjänstemän i förvaltningen 

som får finska papper i sina händer och borde ge utlåtanden eller åt-

minstone förstå vad det står i papperen. Jag tycker att man ska vara 

stenhård på att räkningen ska skickas till staten. 

Ltl Danne Sundman, replik  

Herr talman! Beträffande räkningen så ska den skickas till staten, alter-

nativt ska självstyrelsen ta sig an det här och då ska klumpsummas just-

eras, som det står i lagen, eftersom uppnåendet av självstyrelsens syfte 

orsakar väsentligt ökade kostnader. Det finns ett sådant verktyg i 

klumpsumman, det har inte använts men det här skulle orsaka väsent-

ligt förhöjda kostnader. 

Återigen när det gäller den privata sektorn så håller jag med, inte kan 

vi ställa krav på företag att de ska anställa personal med viss kompetens. 

Vi kan hjälpa dem att kunna verka på svenska. Vi kan lösa deras be-

kymmer med att behöva kunna finska. Det här är ett konkret exempel. 

Jag gav återigen exempel med banken. Om regelverk, information och 

till och med muntliga kontakter kunde tolkas och översättas så kunde 

kanske VD:ns sekreterare fungera på svenska så pass att man inte be-

hövde kräva finska kunskaper. Så att man kunde anställa också en ålän-

ning som har studerat i Sverige och inte kan finska till hundra procent. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! För att lösa ett problem som Finland inte klarar av i förhållande 

till det självstyrda Åland på ett tillfredsställande sätt så föreslår motionären 

Danne Sundman att det på Åland ska inrättas en tvåspråkig myndighet. En 

översättningsbyrå som sysslar med översättningar från svenska till finska och 

från finska till svenska, oberoende vilket eller både och så är det en tvåspråkig 

myndighet eftersom motionären föreslår en myndighet i det här samman-

hanget. 

Motionären föreslår dessutom att det ska bildas en ny statlig myndighet på 

Åland, en översättningsbyrå finansierad av Finland. Det kommer att resultera 

i att mycket finskspråkig personal kommer att ha ärenden till Åland från mi-

nisterierna från andra finska myndigheter. Det kommer att innebära att 

gränssnittet, rörelseytan mellan Finland och Åland, kommer att intensifieras 

ytterligare. 

Hela ramlagsdiskussionen här hos oss har gått ut på att man skulle försöka 

minska beröringsytan som särskilt har vuxit sedan EU-medlemskapet. Det 

här är ett förslag i motsatt riktning.  

Det första alternativet ifrån motionärens sida var att det här skulle vara en 

statlig myndighet. Det andra alternativet var att det skulle vara en självstyrel-

semyndighet, alltså en tvåspråkig självstyrelsemyndighet. 
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Herr talman! Jag tar starkt avstånd ifrån alla dessa tankar. Jag kan inte ac-

ceptera att vi ger upp på Åland och att det offentliga Åland ska vara involve-

rad i en tvåspråkig i myndighet i landskapet för att klara ut självstyrelsens 

problem. 

Under min fyrtioåriga politiska karriär och över trettioåriga självstyrelse-

politiska karriär har det varit fullständigt klart för mig att de här problemen 

ska vi kräva att Finland sköter. I den mån det ska översättas så ska det göras 

av finska myndigheter i Finland, av staten betalda tvåspråkiga myndigheter 

som alltid en översättningsbyrå är. Jag har haft mycket med översättningsby-

råer att göra, både ute i ministerierna och i riksdagen när jag var där några år. 

De är klart och tydligt tvåspråkiga myndigheter. 

Vi får inte ge upp det här kravet gentemot Finland, att när de inte kan fun-

gera med oss på svenska så ska de se till att de gör det, punkt! Sedan vilken 

metod som de ska använda kan vi diskutera med dem. Vi kan ha goda förslag 

till hur de ska bära sig åt. Men det är deras ansvar, det är de som måste göra 

det. 

Motionären var också inne på frågan om det privata näringslivets behov. 

På Åland finns idag flera privata translatorer, också svensk-finska och finsk-

svenska. I den mån vårt näringsliv behöver den servicen så finns det lokalt att 

leverera från privata företag. Låt oss fortsätta med det. Det får gärna också 

utvecklas. Våra åländska företag kan naturligtvis också vända sig till transla-

torer i riket. Det gör de när resurserna på Åland inte är tillräckliga. Gud be-

vare oss mot en sådan tvåspråkig myndighet i offentlig sektor. Tack.  

Ltl Danne Sundman, replik  

Herr talman! Ltl Roger Jansson ber till och med gud bevara oss ifrån 

tvåspråkiga arbetsplatser på Åland. Det är ju den politik som vi har fört, 

och som ltl Roger Jansson har varit med och fört i 40 år, som gjort att 

det idag finns alltför många tvåspråkiga arbetsplatser på Åland. Det är 

det problemet som vi måste ta tag i och lösa. Vi måste skapa en omgiv-

ning för våra företag och en möjlighet för våra anställda inom offentlig 

sektor att fungera på svenska. När det enligt ÅSUB till och med finns 

många tjänster inom landskapet där det indirekt finns krav på att kunna 

finska. Då har vi misslyckats. Inte behöver man vara sämre karl än att 

man kan erkänna att självstyrelsesystemet inte riktigt har fungerat. Där-

för måste man hitta på någonting nytt. Det här är en idé. Det finns 

många tvåspråkiga myndigheter på Åland, t.ex. statens ämbetsverk där 

man inte får utbildning heller på svenska fast det står i självstyrelsela-

gen. Man måste lösa de här problemen och inte bara bekymra sig över 

dem gång på gång, då får vi en utveckling som vi tappar kontrollen över.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Om kollegan Sundman vill diskutera allvarliga frågor så får han lov att 

lyssna vad jag säger också. Jag har inte sagt att vi inte ska ha tvåspråkiga 

arbetsplatser på Åland, inte för en sekund. Jag sade att vi inte ska ha en 

ny offentlig myndighet som upprätthåller en tvåspråkig verksamhet. Det 

är en stor skillnad på det. Jag har sagt att vi ska fortsätta att ha inom 

privat sektor translatorer som gör den här typen av arbeten. Varje ar-

betsplats bestämmer själv vilka språk man använder sig av, så länge 

man fungerar inom ramen för självstyrelselagens smärre begränsningar. 
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Vad jag talar om är förslaget om att skapa en finsk myndighet som är 

tvåspråkig och som ett alternativ skapa en självstyrelsemyndighet som 

är tvåspråkig.  

Ltl Danne Sundman, replik  

Talman! När det gäller det privata näringslivets problem och att man 

hänvisar dem bara till translatorer som finns marknaden, så visst finns 

det företag och privatpersoner som sysslar med översättning. Men då 

belastar man ju företagen. De får själva reda upp att de råkar befinna sig 

i en region där man har en självstyrelse som har misslyckats med att ge 

förutsättningar att verka på svenska. Det är Finlands ansvar att se till att 

det åländska näringslivet i stor utsträckning kan verka på svenska just 

när det gäller de strukturella språkproblemen som kommer sig av att 

substitutet för återförening med Sverige, självstyrelsen, inte fungerar. 

Där har samhället en roll att gå in i. Myndigheten kan sedan köpa tjäns-

ter av translatorer. 

Gud bevara oss för tvåspråkiga arbetsplatser. Jag har ingenting emot 

det, vi har många tvåspråkiga arbetsplatser, men vi kanske har för 

många eftersom vi har misslyckats med att skapa en svensk omgivning 

för våra företag.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Av de 17 statliga myndigheter som vi har Åland är jag lite bekymrad över 

att några av dem är helt beroende av det finska språket i sina datasystem 

och till andra delar också i sin verksamhet. Det skulle också en sådan 

här ny, av Sundman föreslagen, myndighet bli. I Finlands grundlag lika 

lite som i Ålands självstyrelselag finns det några krav på staten att den 

ska upprätthålla svenskspråkigheten i privata företag, vilket Sundman 

var inne på. Det är en lagstiftning som vi inte har och som jag menar att 

vi heller inte skall ha. Privata företag ska naturligtvis ha sina verksam-

heter så fritt från vår inblandning som möjligt också när det gäller 

språkliga frågor.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack, herr talman! Jag tycker att ltl Jansson har alldeles rätt i sina tan-

kar när det gäller de här översättningarna. Det känns nog precis på det 

sättet att nu släpper vi kravet på att vi ska få det översatt till svenska 

från Finland om vi tar hela det här paket och gör det själv. Varför skulle 

då Finland ta ansvaret och skicka över något svenskspråkigt till oss? Då 

kommer det ännu mera finskspråkigt i fortsättningen. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Under min karriär så har jag upplevt sådana här förslag ti-

digare. Att man ska ta hand om statens uppgifter inom landskapsrege-

ringen och inom förvaltningen eftersom staten inte tillsvidare har gjort 

det i en tillräcklig omfattning. När det gäller språkfrågan så är jag myck-

et mån om att vi fortsätter att stå på oss. Det som är statens uppgift ska 

staten sköta. Det har ofta varit diskussioner i ett annat sammanhang och 

det gäller informationen om självstyrelsen till de 5 miljoner finländarna. 
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Där har jag samma grundinställning. Det är statens uppgift, det är inte 

Ålands uppgift . Det är statens uppgift att informera om den typen av 

frågor. Samma är det med översättningsproblematiken också. Vi måste 

kräva att staten tar sitt ansvar.  

Talmannen  

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Jag också tänkte beröra lite samma saker som kom upp i det 

senaste anförandet. Jag vet sedan gammalt att ltl Danne Sundman har ett 

verkligt engagemang i de här frågorna. Jag håller med honom när han säger 

att det här är Finlands sak. Jag har många gånger själv försökt sortera upp de 

här frågorna och den klassiska problemlösningen vem som äger problemet. 

Enligt mitt förmenande så äger Finland problemet. 

Vi har haft lite olika nivåer på diskussionerna idag. Det här förslaget är 

kanske mera som ett plåster, att försöka åtgärda ett symtom. Jag menar det 

inte på något nedvärderande sätt. Jag tror att vi både behöver mandat, plås-

ter och allt mellan himmel och jord för att reda upp den här situationen.  

Om vi utgår ifrån att det här är Finlands sak så hamnar vi lite snett med 

det här förslaget, enligt mitt förmenande. Däremot håller jag inte med dem 

som tidigare sade att om vi går in för det här så då släpper vi kravet. Det kra-

vet har vi egentligen många gånger släppt redan. Så är situationen. 

Det sägs i motiveringarna; ”en viktig åtgärd för att lindra språkproblem 

skulle vara att allokera översättningsresurser”. Till exempel grundlagen 

som jag nämnde i tidigare ärende, så var svaret att det fanns inte resurser. 

Det får man ofta höra när man frågar efter svenskspråkiga dataprogram, när 

man vill ha lagtexter och kollektivavtal. Oavsett vad det är som man vill ha 

översatt till svenska så är svaret att det inte finns resurser. 

Om vi utgår från förslaget att det skulle vara en översättningsbyrå så note-

rade jag att huvudmotionären ltl Sundman sade att om man inte får riksmyn-

digheterna att sköta det här så får självstyrelsen själv ta sig an det här. Enligt 

mitt förmenande hamnar man då lite snett. Om vi utgår ifrån att det är staten 

som äger det här problemet så ska de också reda upp det.  

Vi har lagutskottets klippa ltl Salmén på plats så jag riktar mig till honom. 

Om man tar upp det här och börjar diskutera det i lagutskottet så är en möj-

lighet att man försöker hitta något positivt i alla förslag. Jag vet att ltl Sund-

man har ett verkligt och äkta engagemang i de här frågorna. Det är möjligt att 

man kanske här på något sätt kan hitta en gemensam agenda med svensk-

finska intressen. Men då är det viktigt att man tar sikte på att få fram över-

sättningsresurser i Helsingfors som kan betjäna hela landet och som också 

kan betjäna självstyrelsen. Jag kan tänka mig att man ifrån svenska Folk-

tinget, eller vad det nu vara må, kanske skulle finnas stort ett intresse i ett så-

dant förslag. Det är ju ingenting som ändå är till skada för Åland, tvärtom. 

Om vi kallar det för plåster, så alla plåster som vi bara kan hitta behövs. 

Avslutningsvis, herr talman, sägs det i motiveringarna att den här byrån 

kunde; ” utföra översättning av butiksinredning, marknadsföringsmaterial 

och bruksanvisningar för produkter och tjänster från Finland som ska säl-

jas på den åländska marknaden.” Det motivet tilltalar mig inte heller speci-

ellt mycket. Jag tycker att vi hamnar på sidan om. Tidigare fanns det ett skilt 
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anslag där näringsidkare kunde få hjälp med den här typen av översättnings-

problematik. Om anslaget finns kvar eller om det dog ut för att det var för lite 

intresse vågar jag inte svara på. Men det har funnits ett sådant anslag förut.  

Sammanfattningsvis är mitt förslag att man försöker titta på det här från 

lagutskottet sida med flexibla ögon, för ett resonemang och ser om man kan 

hitta något gemensamt samarbetsprojekt med Svenskfinland. Den här så kal-

lade översättningsbyrå ska i så fall finnas under de finska myndigheterna i 

Helsingfors. 

Ltl Danne Sundman, replik  

Herr talman! En detalj bara, om man ska göra det här i självstyrelsens 

regi så har man hamnat snett, säger ltl Anders Eriksson. Det tycker 

också jag. Men det är ju ett alternativ om staten inte gör det här. Då är 

den sista utvägen att självstyrelsen gör det, men det är fortfarande sta-

tens ansvar.  I de paragrafer i självstyrelselagen som reglerar justeringen 

av klumpsumman finns just en sådan formulering som citeras i moti-

veringen; "uppnåendet av självstyrelsens syften orsakar väsentligt 

ökade kostnader". Det här är just ett sådant. Vi har inte uppnått det här 

syftet. Vi har inte kunnat skapa det svenskspråkiga samhället. Då är det 

Finlands ansvar, då ska klumpsumman justeras. Klämmen säger att i 

första hand ska man försöka att få staten att göra det här, att staten 

samlar de här resurserna. Sedan om resurserna är helt på Åland eller 

delvis i Helsingfors så i dagens samhälle har det ingen som helst bety-

delse. Grejen med att de är på Åland är att de personerna lever i det 

åländska samhället och ser vikten av att detta görs. Det ser man inte på 

samma sätt när man lever i det finska samhället. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

När det gäller klämmen som sådan så kunde jag inte riktigt utläsa vem 

som skulle hålla i översättningsbyrån och riktigt var den skulle vara pla-

cerad. Med dagens teknik kan byrån egentligen vara var som helst.  

Det som jag reagerade på var det som huvudmotionären Sundman 

sade; att då får i så fall självstyrelsen själv ta sig an det här. Min erfaren-

het är att om man har ett problem, och vi har ett verkligt problem när 

det gäller språkproblematiken, så är det viktigt att man följer självstyrel-

selagen och försöker utröna vems problem det här är. Ltl Sundman och 

jag överens om det här är den finska statens problem och det är detta 

som man ska reda upp. Då bör man hålla sig till detta, att vi inte helt 

plötsligt börjar reda upp problemen för dem och vice versa. Ofta om 

man ska komma någonstans och få en lösning så är det viktigt att man 

följer ett linjärt resonemang. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Jan Salmén, replik  

Herr talman! Ltl Eriksson hänvisade här till Folktinget. Folktinget har 

en översättningsbyrå som i det stora hela är finansierad av staten. Den 

byrån gör mestadels jobb åt ministerierna. Som vi vet så är det dåligt 

med resurser och kunniga personer på ministerierna. Om jag uppfattade 

ltl Eriksson rätt så menade han att man skulle kunna utveckla den här 
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byrån. Problemet är egentligen resurserna som är för små. Vi vet att sta-

ten inte vill skjuta till så mycket mera fast man ser att det skulle behö-

vas. Det är statens problem, både finansieringen och att se till att det 

fungerar. Det är väl där som man skulle samarbeta då. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Detta med resurserna är ju ofta ett svepskäl. Är det någonting som man 

är verkligt intresserad av så ser man till att man skapar resurser. Det är 

bara så enkelt. Det vanliga svaret, att det inte finns resurser, får man 

ofta när man påtalar den här typen problem.  

Jag ville försöka hjälpa till att inte den här motionen hamnar helt och 

hållet i papperskorgen. Det kanske kan finnas möjligheter att hitta ge-

mensamma nämnare med Svenskfinland för att få till stånd mera över-

sättningsresurser som kommer det åländska samhället och också hela 

Svenskfinland till nytta. Det är en liten, liten detalj i det stora hela. Om 

vi pratar om att bevara Åland svenskspråkigt på sikt är det nog helt 

andra som vi måste ta till. 

Ltl Jan Salmén, replik  

Herr talman! Som Eriksson nämnde här så är språklagen sådan att den 

förpliktar ingenting, utan språklagen är bara en rekommendation. Det 

är inte så lätt att kräva anslag när det inte finns någon tyngd bakom or-

den. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Nog finns det ju om man tittar på lagstiftningen. Språklagstiftningen är 

tandlös p.g.a. att den inte har några påföljder. Men i grundlagen är de 

facto både svenskan och finskan jämställda. De ska fungera på lika vill-

kor. Verkligheten är ju långtifrån ifrån det. Nog finns det juridiska me-

del att ta till om det är någon som vill driva de här frågorna. Jag har no-

terat i språkdebatter, som jag har varit med om både Helsingfors och 

Stockholm, att det finns en rädsla att driva de frågorna väldigt hårt. Man 

är rädd för att det ska bli ännu värre än vad det är idag. Det är ju olyck-

ligt i sig. Men det är en annan femma som egentligen inte direkt berör 

oss. 

Talmannen  

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Danne Sundman  

Herr talman! Jag måste begära ordet igen. Jag blev så förvånade över kolle-

gan Roger Janssons utfall mot den här goda idén. Som jag sade i mitt anfö-

rande så ska vi givetvis fortsätta med det som vi gör idag, kräva service på 

svenska på alla sätt, kräva också att andra ställer krav för våra krav t.ex. att 

statsministern ställer krav som har gjorts gång på gång på gång. Vi ska också 

jobba tillsammans med andra som har samma intressen, där vi har gemen-

sam nämnare för svenskan i hela Finland. Samtidigt måste vi ha en strategi 

när vi hela tiden se vart utvecklingen går. Vi måste vara så ärliga att vi tar till 

oss av verkligheten. Då måste man tänka nytt och fundera på hur man löser 

den här situationen när dagens sätt att arbeta inte hjälper. 

Sedan den tid som jag och ltl Roger Jansson var på andra sidan regerings-

stängslet så har utvecklingen gått raskt bakåt. Vi hörde i början på förra 
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ärendet hur språksituationen är. Vi har tidigare hört ministrar som vittnar 

om hur utvecklingen de senaste åren har tagit fart, det blir mer och mer 

finskspråkigt. Det här sättet som vi har jobbat hittills och som vi ska jobba på 

hjälper inte. Vi få nya problem hela tiden och då måste vi möta dem med nya 

idéer. Idéerna kan vara lite djärva. De måste vara lite djärva annars hamnar 

vi i en situation där vi har förlorat kampen för svenska språket. Vi måste hela 

tiden backa tillbaka till varför vi har självstyrelse? Ja, därför att självstyrelsen 

ska fungera som ett substitut för återföreningen med Sverige. Hur förvaltar 

jag det arv som min farfar, Otto Sundman, på Enklinge satt ner när han skrev 

under namninsamlingen, som nu finns på Bernadottebiblioteket i Stockholms 

slott, för återföreningen till Sverige? Ja, jag förvaltar det genom att möta nya 

problem med nya lösningar. Det här är just ett sådant. 

Sedan när det gäller diskussionen om vem som ska ansvara och vem som 

ska vara huvudman så är det självklart staten. Att självstyrelsen skulle göra 

det här är en absolut sista utväg. Då har man misslyckats ytterligare ett steg. 

Det första valet och som klämmen säger är att man ska inleda förhandlingar 

med regeringen i Helsingfors och med statens ämbetsverk på Åland, som vid 

sidan av de myndigheter man har, 17 eller färre, också ska ha en översätt-

ningsbyrå. Byrån ska verka i ett sådant samhälle som har rätt kontext så att 

man förstår allvaret och att det här verkligen behövs. Man ska kunna leva på 

svenska utan att kunna finska. Det gränssnittet ska se till det. 

Detta med näringslivet är alltid intressant. Jag håller absolut med ltl Roger 

Jansson när han säger att näringslivet ska verka så fritt som möjligt från 

samhällets inblandning. Hur är det då med näringslivet idag? Är det fritt från 

inblandning? Ta exemplet med bankens VD-sekreterare som måste kunna 

finska för att det är så pass stark inblandning av samhället. Därför måste en 

åländsk bank på det enspråkiga svenska Åland ha en VD-sekreterare som 

måste kunna finska för att inblandningen från samhället är så stark. Den här 

åtgärden skulle i någon mån minska inblandningen från samhällets sida och 

göra det företagets tillvaro friare eftersom man skulle lösa det här problemet.  

I marknadsekonomin finns det en rad begränsande faktorer. Man måste 

vara laglig, man måste följa miljölagstiftningen och arbetslagstiftningen osv. 

Allt detta begränsar i någon mån friheten. Men när samhället låter bli att 

hjälpa till begränsas också friheten. 

Att skapa gränssnittet skulle skapa mycket mera frihet för det åländska nä-

ringslivet att kunna fungera på svenska i större utsträckning. Jag säger inte 

att man inte sedan på vissa platser t.ex. i telefonväxlar, supportfunktioner och 

backofficefunktioner måste kunna finska ändå och upprätthålla tvåspråkiga 

arbetsplatser. Det är fullt möjligt eftersom vi lever granne med ett stort land 

där man pratar finska i allt större utsträckning. Man måste vara realistisk. 

Man måste också göra avkall och inse, fast man har varit med i 12 år eller 40 

år i åländsk politik, att saker och ting utvecklas, problem förvärras och man 

måste möta dem med nya idéer och göra avkall. Det här är också ett avkall 

ifrån min sida att erkänna problematiken. Jag är så lagd att jag erkänner såd-

ana problem. Istället för att oja mig över problemen så hittar jag nya lösning-

ar. Det här är ett förslag som jag hoppas att lagutskottet kan ta sig an och 

överväga. 
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Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! När det gäller Ålandsbanken så har de ett betydande antal 

finskspråkiga kunder idag. Det är svaret på varför de agerar som de gör. 

Om kollegan Sundman redan tror att vi har nått den gränsen, när Fin-

land inte längre klarar av sina obligationer gentemot Åland i enlighet 

med Ålandsöverenskommelsen och självstyrelselagen, då är det illa. Jag 

säger så här åt Finland; när en majoritet hos oss tycker att ni inte mera 

klara av era åtaganden då har underlaget för beslutet i Nationernas För-

bund 1921 nullifierats. Det ska inte mera kunna följas då, och då måste 

man ta upp nya diskussioner. Ska vi då vara i union med Norge eller 

med något annat land om inte Finland klarar av sina obligationer?  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det är ingen exakt vetenskap när det tillfället infinner sig. 

Vi kan väl vara överens om att det tillfälle närmar sig när man måste 

konstatera det faktumet tyvärr. Jag gav ett bra exempel i mitt anförande, 

nämligen kollektivavtalen, när man inte ens översätter sådana bestäm-

melser som är upphöjda till lag. Nu har man gjort det efter många om 

och men, många påpekanden och många politiker som har kämpat för 

det. Då först översätter man en sådan självklarhet. När en sådan själv-

klarhet ifrågasätts börjar man nog tyvärr se slutet på den utvecklingen. 

Med flera sådana exempel så hamnar vi i en sådan situation där vi måste 

konstatera att man inte har uppfyllt kraven. Det är väl bättre då, att före 

man hamnar i den situationen, konstaterar delproblemen och komma 

med lösningar på dem än att bara göra ingenting, ingenting och sedan är 

vi där och så har Finland förlorat kampen. Det är bättre att vi hjälper till 

och påpekar detta och löser problemen vartefter de kommer för att 

vända utvecklingen. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Under mina levnadsår har det skett en kontinuerlig för-

sämring. Jag är bekymrad över att försämringen under de tio senaste 

åren är rasande snabb. Det betyder att vi närmar oss den situationen när 

Finland inte längre klarar av sina åtaganden gentemot Åland. Då måste 

vi fundera under hela resan vilka medel vi ska ta till. till. Det här är ett 

medel under den här resan som kollegan Sundman föreslår att vi ska 

använda oss av. Jag varnar för den modell som han föreslår. Jag motsät-

ter mig att det ska bli en ny finsk tvåspråkig myndighet i landskapet, vil-

ket förslaget i motionen går ut på. Jag kan komma med 100 andra för-

slag och det har jag gjort under min politiska karriär.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Den här gången var det inte så fett med förslag från den 

före detta frisinnade, nu moderata, lagtingsgruppen. Det stämmer att 

det har kommit mycket förslag. Jag tror att ltl Roger Jansson och jag är 

överens om att det är bättre att komma med förslag på dellösningar av 

den här delproblematiken i många små, små steg än att bara se på hur 

utvecklingen befinner sig, antingen på att sluttande plan, fritt fall eller 

någonstans däremellan. I stället tar man upp de här problemen, påtalar 

dem och försöka komma med lösningar. 
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Sedan till detta om tvåspråkiga myndigheter. Säg att det är 17 statliga 

myndigheter, de är ju alla tvåspråkiga. Nu skulle det bli 18 myndigheter 

istället, om det blir en skild myndighet. Det kan hända att den här byrån 

skulle vara under en befintlig statlig myndighet Åland. Alla statliga 

myndigheter på Åland är tvåspråkiga. Personalen har stora problem att 

få utbildning på svenska. Deras regelverk blir inte alltid översatt. För 

statens myndighets egen verksamhet är det här också en viktig byrå för 

att de ska kunna styra över resurserna tillsammans med de behov som 

det åländska samhället har. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! I det här fallet är jag inne på den moderata linjen. Jag vill också 

varna för att vi släpper de institutionella konstitutionella ramar som vi har i 

språkfrågan, dvs att Åland har en stark internationell ställning och Finland 

har ett åtagande eller en obligation, som ltl Roger Jansson uttryckte det. Det 

betyder att om vi släpper den så har vi en betydligt svårare situation. Det be-

tyder inte att situationen idag är problemfri. Man måste också ringa in vad 

problemen är och vad som är vårt problem. När det gäller det sluttande pla-

net kan man säga att finlandssvenskarnas antal inte minskar och inte ökar 

heller särskilt mycket. Däremot på finsk regeringsnivå och när det gäller atti-

tyder särskilt i förvaltningsfrågor så finns det en reform när det gäller att rita 

om språkgränserna. Den reformen är ideologisk på det sättet att den är väl-

digt lite kulturellt influerad. Den har inte respekt för finsk historia och där-

med svenskspråkig historia eller Finlands kultur på svenska språket. Där har 

vi en stor risk. 

När det gäller detta med översättning så blev jag lite förvånad när ltl 

Sundman sade; "att nu kommer det handlingar på finska som man ska ge ut-

låtanden på och besvara". Jag har inte den uppfattningen. När jag satt med i 

landskapsstyrelsen som det då hette var det en absolut norm att finska hand-

lingar från myndigheter i riket skickades tillbaka om de inte kom på svenska. 

Det kunde vara sådana situationer när det gällde sjöfartsstödet, propositions-

utkast kom på finska. Vi ansåg att det var viktigt att någon som kunde finska 

läste igenom det. Vi meddelade till finansministeriet att vi inte ger svar. Så 

småningom kom handlingarna på svenska. Det är så som det ska fungera. 

Man måste utgå från att vi har en språklag i Finland, även om den borde mo-

difieras. Nu valde Ahtisaarigruppen att inte modernisera den. Språklagen sä-

ger att beslut och handlingar ska finnas på svenska. När det gäller Åland är 

det en absolut gräns att det ska vara på svenska. Handlingar skickas tillbaka 

annars, det må gälla fax, utkast eller någonting sådant. Åland behandlar inte 

myndighetshandlingar på ett annat språk än svenska.  

Om vi då börjar med den här översättningsbyrån så får vi en diskussion om 

vem som ska betala, vem som ska ansvara och var går gränsen? Ska också fö-

retagen kunna få översättningar? Jag undrar vilken bank som är så öppen i 

sina affärer att man har tjänsteman från en statlig tvåspråkig myndighet på 

Åland som kommer och hjälper dem med deras eventuella problem? Det är 

självklart att en VD för en sådan bank själv kan finska och ser till att det finns 

experter på de här områdena.  
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Om vi tar exemplet kollektivavtal så har det varit ett besvärande problem. 

Till den delen så finns det inget annat råd än att kämpa för att få igenom det 

som är rättmätigt enligt lagstiftning, enligt grundlag och enligt alla tänkbara 

konventioner. I det här fallet gav statsminister Vanhanen signalen till mini-

steriet att det här ska göras. Gruppledarna i riksdagen med Ulla-Maj Wi-

deroos i spetsen förde vår lobbykampanj och kunde ordna det här. Vi har en 

framgång till den delen, det lönar sig att nöta på och försöka med olika in-

stanser för att bilda opinion. Det är där som det viktiga fotarbetet går fram, 

att bilda opinion, försöka övertyga och också kunna hänvisa till internation-

ella avtal.  

Jag vill inte se den dagen som de från riket säger; " ni har själv begärt att få 

översättningsbyrån och det får ni sköta. Vi kan hjälpa till med finansieringen 

men det där sköter ni. Vi kör vidare med vår enspråkiga finska. Ni har ju fått 

de här resurserna" Jag kan tänka mig att ltl Roger Jansson tänker ungefär på 

samma sätt. Jag vet inte om jag kanske spetsar till det. Varningsklockan ska 

nog hållas uppe. Där har jag samma uppfattning som ltl Roger Jansson. Jag 

tror inte det är för att vi har varit med länge, för länge eller inte skulle vara 

nytänkande. De grundläggande konstitutionella rättigheterna ska man inte 

tumma på i första hand. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Som det är idag så tummas det på de grundläggande kon-

stitutionella rättigheterna. Det är det som jag vill lösa med den här mot-

ionen. Jag vill införa det här för att lösa ett utav de stora konstitutionella 

problemen som vi har.  

Bästa exemplet är kanske just kollektivavtalen. Man ska inte behöva 

bilda opinion, dra ihop en massa politiker, ha möten och ställa krav 

ifrån statsministerns sida för att få lag översatt. Men så långt har det 

gått, att man måste göra det för att få lag översatt till svenska. I kollek-

tivavtal finns bestämmelser som är upphöjda till lag. Vi har nått ända till 

det allra heligaste regelverket, finländsk lag finns inte längre på svenska. 

Nu har det ordnat sig efter alla de är insatserna som i sig är hedervärda 

men som absolut inte ska behöva förekomma. Därför tycker jag att man 

måste berätta åt staten att det inte fungerar och att staten inte sköter 

sina åtaganden. Här har vi en lösning. Grunda en översättningsbyrå på 

Åland så ordnar det sig. Allokera resurser hit, prioritera det här i till-

räcklig utsträckning så att man kan översätta kollektivavtal främst, men 

också mycket annat som inte blir översatt. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Olof Erland, replik 

Talman! Jag kan inte alls hålla med om det. Vi har i alla fall fått in foten 

i dörrspringan. Det här är ett exempel som ska följas naturligtvis. När 

man har insett att kollektivavtal är på lagnivå och bör översättas så 

kommer man också att behöva påverka så att man får resurser till det. 

Det var ju en resursfråga i det här fallet. Det måste finansieras på något 

sätt. Går vi in för en annan väg så ska vi satsa väldigt mycket på att 

själva göra det. Jag anser att det är fel. Jag har inte hittills levt i en sådan 

politisk värld där man inte skulle behöva arbeta realpolitiskt med att 
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försöka övertyga. Det gäller sjöfartsstödet, det gäller självstyrelselagar 

och det gäller EU-inflytande osv. Det är alltid samma sak. Inte kommer 

vi under med "kvickfix" och lätta lösningar. Vi måste vara beredda att 

stå upp för vår självstyrelse.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det var återigen ett argument för motionens kläm. Det 

handlar om att försöka övertyga regeringen i Helsingfors om att vidta 

den här åtgärden för att förbättra översättningssituationen mellan dem 

som jag kallar jag kallar tvåspråkiga skilda världar. Tack för de vär-

mande orden.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Om mina upplysningar om realpolitik värmer Danne 

Sundman så är jag naturligtvis tacksam för detta framsteg. 

Vi måste bevaka, liksom Sverige gör, att Finland fullföljer sina åta-

ganden. När de inte gör det ska vi kämpa för att de gör det så att vi inte 

faller tillbaka, det är det viktiga. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet?  Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras 

till lagutskottet.   

Remiss 

5 Verktyg för tolkning och översättning 

Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 15/2010-2011)  

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns?  

Diskussion. 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Det här är en fråga som får sin bakgrund i de två tidigare ären-

den. Det här är ytterligare en utveckling av en kanske ännu mer djärv idé att 

lösa språkproblematiken. Jag noterar att lagtinget också är väldigt intresse-

rad av det här. Det är ju hela fem lagtingsledamöter inklusive mig själv och 

talmannen här. Det här verkar vara viktiga saker. Men man ska inte raljera 

över detta. Det kan vara trängande behov att inte vara närvarande som är vik-

tigare.  

I den här motionen tar jag upp en teknik som börjar bli alltmera tillgänglig. 

Man använder datorer för att översätta inte bara text utan också tal och inte 

bara i efterhand utan också live, när man skriver text eller när man pratar 

olika språk. Varför detta börjar bli tillgängligt är för att det här kräver otroligt 

med datakraft. Det kräver avancerad programvara som i sin tur kräver att 

området artificiell intelligens har nått långt i utvecklingen. Det har området 

inom programmering börjat göra. Det har nått så långt att det här är tillgäng-

ligt till en prisnivå som är acceptabel. 

Alla har väl provat på de gratis varianter som finns på Internet och konsta-

terat att de fungerar inte alltid så bra. Men de fungerar förvånansvärt ofta så 

pass bra att de uppfyller sitt syfte. Det gäller att utveckla den tekniken och 

tillämpa den i de konkreta problemsituationer som vi har mellan främst 

Åland och Finland, men som finns runt hela Europa där man har massor med 

språk som ska kommunicera med varandra. 
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Om man tittar på klämmen i den här motionen så tar den dels sikte på att 

lösa de konkreta problem som vi har med språket. I och med det här forsk-

ningsprojektet tar motionen framförallt sikte på att få till en produkt som se-

dan kan säljas för att hjälpa andra delar av världen där man kanske har en 

liknande situation som vi har, eller generellt t.ex. i EU:s maskineri där ett så-

dant här verktyg skulle vara otroligt värdefullt. Man skulle få en dator som 

tolkar tal mellan människor och det skulle fungera. 

Det kunde bli, som framgår av klämmen, en framtidsprodukt inom IT-

näringen på Åland. Vi tar ett konkret problem som vi har, skapar en lösning 

för oss själva men det designas så att produkten kan säljas till andra som har 

det här behovet. 

Klämmen föreslår att ett forskningsprojekt kunde skapas tillsammans med 

Högskolan på Åland och också med eventuella andra aktörer, kanske Freds-

institutet eller någon sådan aktör, och med finansiärer utifrån som har ett in-

tresse av detta. Mot bakgrund av att den här tekniken börjar bli tillgänglig så 

kunde det här utvecklas på Åland. Vi har en miljö där vi kan testa detta i verk-

liga situationer. Man skulle utveckla hur detta kunde erbjudas till dem som 

har problemen. 

Jag hoppas att utskottet kan ta sig an det här och försöka föra idén vidare.  

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Jag begärde ordet för jag tycker att det ändå ligger så pass 

mycket arbete och tankar bakom så det är synd om man överhuvudtaget inte 

diskuterar förslaget.  

Man blir lite fundersam när man ser ltl Sundman kämpa på här med den 

språkliga vardagen, kommer med olika lösningar och vi är bara fyra, fem inne 

i plenisalen ibland. Men det är ju farligt att säga sådant har jag förstått. Men 

alltid säger det någonting om hur pass intressanta ärenden är eller inte. 

Jag har ett par frågor som säkert huvudmotionären kan svara på. Den här 

motionen pekar på möjligheten att använda ny teknik för att få till stånd en 

dellösning av språkproblematiken mellan Åland och Finland. Det sägs också 

att den nya tekniken skulle; "avlasta språksituationen avsevärt både beträf-

fande kontakter mellan myndigheter, mellan myndigheter och allmänhet 

och för övrigt all kommunikation Åland - Finland som idag och framdeles 

försvåras av språkförbistring". Jag är antagligen för gammalmodig men det 

känns för mig lite väl science fiction om all kommunikation mellan Åland och 

Finland skulle gå igenom en dataapparat som översätter det som sägs.  

Tittar man på motiveringarna så tar det mycket sikte på språkproblemati-

ken mellan Åland och Finland, medan själva klämmen mycket pratar om en 

framtidsprodukt inom IT-näringen på Åland. Jag kan inte så mycket om det 

här, så rent tekniskt kan jag inte tillföra så mycket. Jag har provat Googles 

översättningstjänster någon gång med lustigt resultat. Men det är säkert nå-

gon tid som vi kommer att ha i framtiden och betydligt mer utvecklat än vad 

vi har idag. Ingenting skulle göra mig gladare, ltl Sundman, om vi på Åland 

kunde få till stånd en framtidsprodukt inom IT-näringen tack vare det här 

förslaget. 

Tar det sikte på att lösa språkproblematiken mellan Åland och Finland el-

ler tar det sikte på att det ska bli en framtidsprodukt inom IT-näringen?  
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Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Det var inte så tjockt på talarlistan så jag kunde begära ordet 

istället för replik. 

Motionen tar, som jag sade, sikte på båda saker. Det här är möjligt därför 

att om man bara skapar det här verktyget och forskar kring det för att lösa 

Åland och Finlands problem så då sätter man resurserna bara på ett pro-

blemområde. Om man bygger upp det här verktyget och forskningsprojektet 

på det viset att det sedan kan exporteras till andra språkområden, andra lik-

nande eller mindre liknande problemområden, så då motiverar det att satsa 

på det här forskningsprojektet. Man kan använda Åland och Finland som 

testobjekt. De språkproblem som vi har är allomfattande. Det är två väldigt 

skilda språk. Vi har tillämpningar där privatpersonen direkt har språkpro-

blem och kan använda sig av det här. Vi har tillämpningar där företag kan 

använda sig av det här och vi har framförallt tillämpningar där offentlig sek-

tor kan använda sig av det här. Det handlar inte bara om att förfina den här 

tekniken som börjar finnas alltmer. Det handlar om att sy in den i tillämp-

ningar som kan användas i praktiken. När en tjänsteman i offentlig sektor ska 

ha en kontakt med en tjänsteman i Finland och personen i Finland kan finska 

och personen på Åland pratar bara svenska, då kan det här systemet använ-

das.  

Hur bygger man upp de systemen? Man kan man använda sig av tolkning 

via textdokument, om det handlar om ett möte där vissa dokument måste er-

sättas och översättningen inte behöver vara så exakt utan man behöver bara 

få en uppfattning, typ Google översättning. Det fungerar mest mellan liknade 

språk t.ex. svenska och engelska och där kanske det räcker med en mindre 

exakt översättning. När det gäller muntlig översättning är det väldigt noga att 

det ska fungera. Det är vissa krav när det gäller översättning av en chat-

funktion, när man använder det sättet att kommunicera. Det viktiga är att ta 

synergieffekten som man får av att lösa problem som vi har samtidigt som vi 

skapar en IT-produkt som ett eller flera åländska företag sedan kan sälja run-

tom i världen. En storkund borde vara Europeiska Unionen som har bekym-

mer med så många språk. Det löser man med en hord simultantolkar och 

översättningsresurser i massor.  

Man kanske inte alltid kan ersätta de mänskliga tolkningsresurserna, men 

till stora delar. Om man kunde få en IT-produkt som i viss mån kan ersätta de 

mänskliga tolkningsresurserna då skulle man få en verklig framgångsprodukt 

på Åland. Högskolan skulle göra det som Högskolan ska göra, tillämpad 

forskning. Tekniken finns redan idag, det gäller att ta den, förfina den och 

sätta den i sitt sammanhang, alltså tillämpad forskning. Vi saknar i stor ut-

sträckning tillämpad forskning i vår högskola idag.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Talman! Jag tyckte att det var en intressant komplettering. Om jag för-

står resonemanget rätt så det egentligen en Crosskey-produkt som det 

motioneras om, dvs att man tar fram en lösning för att lösa sina egna 

problem, men man gör det också av den omfattningen att den kan bli 

säljbar. Det är ett intressant resonemang. 

Känner ltl Sundman till vad det finns för kompetens och kunnande 

när det gäller den här typen av forskningsprojekt på Högskolan? Jag 

känner nämligen inte till det. Utskottet kan säkert ta reda på det. 
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Efter den här förklaringen är frågan om inte detta borde ha gått till 

näringsutskottet istället för till lagutskottet? Det är synbarligen en nä-

ringsprodukt som vi pratar om. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Talman! Exakt vad man kan använda för kompetens inom högskolan vet 

jag inte. Men det finns en enorm språkkompetens hos många av lärarna. 

Det finns IT-kompetens och det finns också den matematiska kompe-

tens som man behöver för att bygga de här systemen. På lilla Åland finns 

mycket av den kompetens som det här projektet behöver knyta till sig. 

Man kan också knyta till sig partner utifrån. Det gör man ofta i sådana 

här forskningsprojekt. Framförallt kanske det finns externa finansiärer 

som också kan komma med inte bara pengar utan också kompetens eller 

kontakter till kompetens. 

Jag ser det nog, i likhet med ltl Anders Eriksson, kanske mera som är 

näringspolitisk fråga. Det oaktat så är förstås syftet att skapa en dellös-

ning på det problem som vi har, men i förlängningen slå mynt av det och 

skapa arbetsplatser. Crosskey är ett mycket bra till exempel. Man bygg-

de ett eget system och sedan kunde man sälja det till andra. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! En tredjedel av de närvarande i lagtingssalen har bett att jag 

inte ska förlänga debatten. Uppmuntrad av detta så ska jag inte göra det utan 

fatta mig kort. 

Det råkade sig så att jag har suttit i samma korridor som ett gäng forskare 

som sysslade med artificiella röster, översättningar och artificiell intelligens 

osv. Jag tror att det var 10-15 år sedan. Jag har också följt det här området. 

Det finns idag program som översätter röstprogram och översättningspro-

gram, ofta med engelska som utgångspunkt.  

För min personliga del kan jag säga att gud ske lov så går det inte att me-

kanisera, digitalisera och översätta på ett enkelt tekniskt sett. Det visar sig att 

översättare, translatorer, får alltmera utbildning, får allt mera kvalificerade 

jobb och man kommer inte undan språkkänsla, grammatik, syntax och or-

dens valörer med den här typen av system. 

Det är bra om motionen har som syfte att kartlägga hela det här området 

och därefter kanske man kan se om det finns delar som kan bli ett forsk-

ningsprojekt. Det är inte något lätt område. Språk är någonting av mänsklig-

hetens mest avancerade utvecklade verktyg. Alla som är svenskspråkiga och 

har försökt läsa finska vet väl att det inte finns någon maskin som klarar av 

detta.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det här verktyget kan säkert inte ersätta all typ av tolkning 

och översättning men en stor del. Det som har hänt på de senaste tio 

åren är att datakraft har blivit billig och tillgänglig. Man har idag en 

enorm datakraft bara i sin mobiltelefon, som kan vara det här verktyget. 

För tio år sedan måste man ha tillgång till datakraften och man måste 

befinna sig på ett visst ställe för att ha tillgång till den. Nu finns den i 
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varje ficka. Därför finns de tekniska möjligheterna. Därför börjar beho-

ven och möjligheterna mötas. Därför kan man ta sig an den här tekniken 

och verkligen skapa en applikation som kan göra det här. I takt med att 

också forskningen kring artificiell intelligens går framåt så kommer det 

flera tillämpningar. Nu börjar tiden bli mogen att ta sig an det här på ett 

praktiskt plan i form av ett sådant här forskningsprojekt.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Visst kan man komma en bit på väg. När datakraften blir 

billigare så blir hjärnkraften allt dyrare. Redan idag utnyttjar vi den här 

tekniken när det gäller de stenografiska protokollen. Läser man proto-

kollen och innehållet så beror det nog inte på tekniken utan det är nog 

språket bakom det hela som kan göra en förundrad.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Säger man tokiga saker så är det ännu svårare för datorn 

att dels översätta, men att också översätta det till någonting klokt, det är 

kanske för högt ställda krav. Men att översätta det som man säger till ett 

annat språk, att det betyder samma sak, det är idag möjligt med kun-

skap som finns på området och med den datakraft som är tillgänglig för 

varje man och kvinna i form av datorer i mobiltelefoner osv. Man måste 

paketera produkten så att den fungerar i de tillämpningar som vi behö-

ver. Därför är vi ett perfekt försöksområde för just en sådan här tillämp-

ning av teknik och forskning som redan finns idag. Det handlar inte om 

att uppfinna hjulet. Det handlar om att sätta hjulen under vårt språk-

problem och sedan kunna sälja det fordonet till andra.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras 

till lagutskottet.   

För kännedom 

6 Defibrillator 

Vtm Gun-Mari Lindholms enkla fråga (EF 16/2010-2011) 

7 Elevdemokrati 

Vtm Gun-Mari Lindholms enkla fråga (EF 17/2010-2011) 

8 Föglötunneln 

Ltl Danne Sundmans enkla fråga (EF 18/2010-2011) 

Svar på de enkla frågorna ska ges inom tio dagar efter det landskapsregeringen tagit 

emot respektive fråga. Om frågan inte kan besvaras ska landskapsregeringen meddela 

det till lagtinget och ange orsaken till att svar inte ges. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls 23.03.2011 klockan 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades 

kl. 15.05). 
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Plenum börjar  

Närvaroregistrering. 24 ledamöter är närvarande.  

Om ledighet från dagens plenum anhåller lagtingsledamoten Sirpa Eriksson på grund 

av deltagande i Nordiska handikappolitiska rådets möte och lagtingsledamöterna Roger 

Jansson och Fredrik Karlström på grund av deltagande i BSPC:s Maritime working 

groups möte i Stockholm samt lagtingsledamoten Olof Erland på grund av privata ange-

lägenheter.  

Om ledighet på grund av privata angelägenheter från plenum 28.03.2011 anhåller lag-

tingsledamoten Danne Sundman. Beviljas.  
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Tredje behandling 

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

Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater 

Lagutskottets betänkande (LU 16/2010-2011) 
Republikens presidents framställning (RP 1/2010-2011) 

Först tillåts allmän diskussion och efter det kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till 

det lagförslag som ingår i presidentens framställning eller vägra ge ett sådant bifall. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs lagtinget för bifall. Lagtinget har i 

tredje behandling lämnat sitt bifall till lagförslaget. 

Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i 

enda behandling godkänt motiveringen.  

Ärendets tredje behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Tredje behandling 

2 Godkännande av avtalet med Liechtenstein om utbyte av upplysningar i fråga om 

skatteärenden 

Lagutskottets betänkande (LU 17/2010-2011) 
Republikens presidents framställning (RP 13/2010-2011) 

Först tillåts diskussion och efter det kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till lagför-

slaget eller vägra ge ett sådant bifall. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Lagförslaget föreläggs lagtinget för bifall. Lagtinget har i tredje behandling lämnat sitt 

bifall till lagförslaget. 

Föreläggs betänkandets motivering. Lagtinget har i enda behandling godkänt moti-

veringen.  

Ärendets tredje behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Föredras 

3 Elevdemokrati 

Vtm Gun-Mari Lindholms enkla fråga (EF 17/2010-2011) 

Enkel fråga läses upp av frågeställaren och svar ges därefter av en utsedd minister. Frå-

geställaren får som vanligt hålla högst två tilläggsanföranden som kan besvaras. Annan 

diskussion är inte tillåten. 

För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan de övriga yttranden inte 

får överstiga tre minuter. 

Vtm Gun-Mari Lindholm  

Talman! Då landskapets ungdomspolitiska program debatterades i lagtinget 

inbjöds ungdomar från gymnasialstadiet till en gemensam diskussion där det 

framkom att ungdomar önskat föra fram sina synpunkter, men att det inte 

finns några fastslagna möjligheter till det. Samma frågeställning har diskute-

rats i Unga obundna och där det även framkommit önskemål om att tydlig-

göra studeranderådens roll som remissinstans. 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbö-

rande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga: Vilka åtgärder 

ämnar landskapsregeringen vidta för att öka elevdemokratin på gymnasial-

stadiet? 



  

  261 

Vicelantrådet Britt Lundberg 

Herr talman! Jag vill inleda med att tacka för den här frågan. Det är viktigt 

att vi lyfter ungdomspolitiken och ungdomspolitiken behöver få ett större ut-

rymme i den här salen. Redan av presentationen av det ungdomspolitiska 

programmet kunde vi från landskapsregeringen konstatera att vi har en hel 

del att ta itu med innan vi kan känna oss nöjda med ungdomspolitiken. Det 

saknas struktur och rutiner, det finns inte särskilt många beslut fattade och 

det behövs framför allt uthållighet med genomförandet. Visserligen har vi 

studeranderepresentanter i alla våra gymnasieskolors direktioner och vi har 

studeranderåd i alla våra skolor. Det finns en lärare i varje skola som har ex-

tra betalt för att särskilt stödja studierådets arbete. Förutsättningarna för en 

god studerandedemokrati finns, men jag tror att vi alla blev överraskade när 

vi i samband med senaste budgetbehandling kunde konstatera att direktion-

erna inte ens hör, än mindre engagerar studeranderåden i samband med 

budgetbehandlingen. Det här är inte av någon ovilja utan det är helt enkelt så 

att rutinerna saknas.  

Landskapet har erfarit att det generellt behövs en större samverkan mellan 

de studerande och skolornas ledning. Ungdomarna är en resurs här och nu 

och inte bara någonstans i framtiden. Studerandens intressen och förslag ska 

tas tillvara i skolorna och skolorna ska möjliggöra ett jämställt och demokra-

tiskt deltagande.  

Enligt den nya gymnasielagen, som kommer att gälla från 1 augusti 2011, 

är det beslutat att företrädare för studerande ska beredas tillträde att delta i 

sammanträde. Studerande har även en representant i vardera skolas led-

ningsgrupp. I den ledningsgruppen ska ingå rektor, företrädare för stu-

derande, lärare och övriga personal samt dem som rektorn har beslutat ska 

ingå i gruppen. Det här ser vi som en förbättring av demokratin.  

De studerande vid Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium utgör vars-

in studerandekår som väljer varsitt studeranderåd för ett läsår i taget. Stude-

randerådet ska främja studierna och studiesituationen och föra dialog med 

skolledningen i olika frågor. Detta kan vara i syfte att föra fram förslag och ge 

utlåtande, framför allt till rektorn, men också förstås till ledningen. Det här 

ser vi som en bättre påverkansmöjlighet.  

Yrkesgymnasiet planeras att få fyra olika profiler och det kan tänkas att 

profilerna kan ha egna ledningsgrupper där studerande ingår. Det finns inte i 

lagen, men en sådan möjlighet finns för att skapa en plattform för mera infly-

tande från studerandes sida och förstärka demokratin och samarbetet mellan 

lärarna och de studerande. Här har ledningen för skolorna en viktig uppgift 

att jobba med. 

Det finns runt om oss väldigt goda exempel på hur man har utvecklat stu-

derandedemokratin, hur man också har givit studerande inflytande. De varie-

rar oerhört mycket ifrån det att man kanske har ett reellt ekonomiskt infly-

tande på skolans arbete till det att man hörs i olika frågor. Det finns exempel 

på skolor i Sverige där rektorn kontinuerligt har ett morgonmöte med stude-

randerådet en gång i veckan, främst för att skapa strukturen, kontinuiteten 

och demokratin, att skapa den goda vanan. Då blir studerande inkluderade, 

respekterade och hörda. Här finns det ett sätt att stärka skolledningens och 

studerandes samarbete. Mer kunskap, inspiration och högre prioritet behövs.  

Med tanke på att utveckla och inspirera studerandedemokratiarbetet på 

gymnasialstadiet så föreslår vi att de insatser som nu främst ska göras ska 
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rikta in sig på rektorer och lärare som har ansvaret för studeranderåden. Vi 

kommer att arrangera olika fortbildningsinsatser och seminarier för att lyfta 

fram hur viktigt arbetet är, för att öka kunskapen inom det här politikområ-

det och också för att inspirera och plocka fram best practice från olika skolor 

och hur man kan hantera det. Det är också viktigt att tillfällena blir återkom-

mande. Vi funderar på en gång per termin. Det är viktigt att skapa stödjande 

rutiner och kontinuitet. Det här är också en modell, om man så tycker i kom-

munerna, som vi kunde gå in för när det gäller grundskolorna. Och som sagt, 

även input utifrån är viktigt.  

Det finns välfungerande och inspirerande elevvårdsarbete i flera gymnasie-

skolor, det finns kunniga föreläsare och kursprogram att få tag på och det ska 

vi utnyttja i olika sammanhang. Vi har också en ungdomskonsulent som be-

söker och kan ännu mer besöka studeranderåd och lärare och rektorer och 

handleda dem och höra om deras tankar kring demokratiarbetet och öppna 

upp för en diskussion.  

Vi planerar just nu ett ungdomspolitiskt parlament där vi har bett om re-

presentanter från de olika politiska partierna. Avsikten med det här parla-

mentet är att det ska genomföras under senare delen av året. Även här kom-

mer ungdomsdemokrati, men också studerandedemokrati att behandlas och 

få ett viktigt utrymme. Vi jobbar kontinuerligt med de här frågorna och som 

jag sagt tidigare kräver de här frågorna uthållighet.  

Om det tillåts, herr talman, en liten utvidgning, skulle jag kunna ge två ex-

empel bland många som visar på god ungdomspolitik, men som visar på ex-

emplet där man saknar formella beslut eller uthållighet där det skulle ha 

kunnat bli något bra, men där man har gett upp för tidigt, enligt mitt tycke. 

Ett exempel är under landskapsregeringens förra mandatperiod där land-

skapsregeringens ledamöter hade en representant från ungdomsrådet som 

man hade en särskild fadderuppgift inför, eller mentor eller vad man vill an-

vända sig av för uttryck. Var och en av oss hade träffar, informerade och dis-

kuterade aktuella frågor, fick input och ett ungdomsperspektiv från ung-

domsråds representanten. Det visade sig efter ett tag att inom landskapsrege-

ringen prioriterade vi och använde oss av möjligheten på olika sätt. Hur 

kunde man ha gjort för att det här skulle ha blivit mindre beroende av per-

son? Skulle vi ha fattat ett formellt beslut och givit det här arbetet högre prio-

ritet och status skulle det säkert ha tvingats fortgå istället för att det blev så 

att de av oss som tyckte att det här var väldigt viktigt jobbade vidare med det 

medan andra prioriterade annorlunda och det kanske inte då uppfattades 

som lika meningsfullt. Jag tror att man behöver ha både formella beslut och 

framför allt stor uthållighet i de här frågorna.  

Ett annat väldigt bra exempel kommer från den kommunala sidan och som 

jag också tror att skulle ha kunnat bli hur bra som helst. Det var när Marie-

hamns stadsfullmäktige gick in för att varje fullmäktigeledamot skulle ha var 

sin skolklass som sin så att säga. Många av oss jobbade med klassen, plock-

ade fram olika frågor som man ville ändra på i stadens politik och så vidare. I 

det fallet där jag arbetade så plockade ungdomarna fram ett stort antal frågor 

som de ansåg att var viktiga och sedan fick klassen rösta om vilken fråga som 

var den allra viktigaste. Den lovade jag att jag skulle lämna in i form av en 

motion till fullmäktige. Frågan som vann var behovet av flera hundlatriner i 

norra staden. Ur ett vuxet perspektiv kan man säkert både förringa och fnissa 

åt ett sådant här förslag, men en majoritet av klassen hade som uppgift att 
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rasta familjens hund efter skolan. Att plocka upp efter hunden var inte något 

problem, men däremot ville man göra sig av med påsen snabbt. Motionen re-

sulterade i att norra staden nu har betydligt fler latriner än resten av Marie-

hamn och säkert också Åland. 

Även i fullmäktige var intresset ojämnt och därför avslutades projektet. Jag 

tror även här att om man hade fått mera tid och även lite handledning så 

skulle det ha skapat en rutin. Det här var ett jättebra projekt som kunde ha 

fått en fortsättning. Det finns också exempel som kanske vi från Ålands gym-

nasiums sida kunde inspirera till eller kanske Ålands lagting vill ta ett sådant 

initiativ. Det finns på rikssidan exempel där gymnasieskolornas elever har var 

sin riksdagsledamot som man skuggar. Man skulle kunna tänka sig att skole-

lever här på Åland får i uppdrag att skugga var sin lagtingsledamot, vilket 

också sannolikt skulle öka intresset för politiken. 

Efter att ungdomsparlamentet har genomförts, det ungdomsparlament 

som står i råd att planeras med vår nya ungdomskonsulent, har vi i vissa frå-

gor använt oss av de olika studeranderådens och Ålands högskolas studeran-

dekår för att få remissutlåtande i vissa frågor. Det kan man fundera på om är 

rätt instanser eftersom studeranderåden i första hand har i uppgift att enga-

gera sig i frågor som berör hela skolan, men vi har ändå tyckt att det är ett 

sätt att nå representanter för våra ungdomar. Ett exempel när vi har vänt oss 

till studeranderåd, vilket frågeställaren frågar efter principer för remiss, är 

det mediapolitiska programmet som har varit ute till alla studeranderåd och 

även högskolans.  

Vi har även bjudit in ungdomar och studerande till diskussioner innan vi 

har fattat beslut i olika frågor. Bland annat hade vi en diskussion med rekto-

rer och ledningsgruppsföreträdare innan vi fattade beslut att förlänga för-

söksperioden för studier enligt lycéets läroplan för gymnasialstadiet. Förra 

veckan inbjöd vi gymnasialstadieskolornas studerandes representanter till en 

diskussion kring en eventuell förändring av elevbedömningen i grundskolan 

och fick många intressanta synpunkter på det. 

Vi kommer som sagt att erbjuda fortbildning och inspirera och sannolikt 

även fatta viktiga formella beslut om vi finner att sådana saknas. När vi har 

följt upp vad som har gjorts inom studeranderåden kan vi konstatera att det 

mesta som händer ändå är sådana frågor där det är ungdomar eller studeran-

deråden som har tagit initiativ. Vi skulle vilja se att studeranderådens status 

och att den ska fungera som en tillgång i gymnasieskolorna blir starkare och 

för att nå en utveckling behöver inflytande bekräftas från högsta ledningen. 

Det ska vi nu försöka åtgärda genom att öka kunskapen, inspirationen och 

vikten av ungdomspolitiken. Tack! 

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Herr talman! Tack för det långa svaret. Det pratas väldigt mycket om demo-

kratiseringsprocessen, men man gör bevisligen något helt annat. Ungdomar-

na ber verkligen om att få vara delaktiga i beslutandeprocessen, men bjuds 

inte in till att göra det. Det har vi sett i konkreta fall där landskapsregeringen 

medvetet har valt bort ungdomarna i beslutsprocessen. Nu har man lyckligt-

vis gjort om och gjort bättre. Något annat vore väldigt respektlöst att göra 

ifrån landskapsregeringens sida.  

Det är bra att man ordnar ett tillfälle där lärare och rektorer kommer att få 

fortbildning och jag hoppas också att man från landskapsregeringens sida ger 
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tydliga direktiv vad det är man vill att ska uppnås i demokratiseringsproces-

sen och att studeranderåden får en form av en remissinstans.  

Om det så behövs så kanske också det här behöver regleras, man kanske 

behöver lagstifta om det så att man faktiskt får det här att fungera. Idag har 

många partier aktiva ungdomsorganisationer, jag tror att det här är en fråga 

som det inte spelar någon roll om du är röd, gul eller blå i din ideologi utan 

det här är något som förenar allihop. Man vill vara delaktig, man vill vara 

med på riktigt, inte bara en diskussionspart utan man vill vara delaktig i be-

slut. Vi och alldeles särskilt landskapsregeringen måste se till att de får den 

möjligheten. 

Vicelantrådet Britt Lundberg 

Herr talman! I mitt svar gav jag flera exempel på var och hur ungdomar har 

inbjudits att vara delaktiga i processen, diskutera, komma med synpunkter 

innan vi har fattat beslut. Jag har också givit exempel på, trots att vi inte har 

något ungdomsråd, hur vi i olika frågor, bl a i det mediapolitiska program-

met, har begärt remissvar via studeranderåden och högskolans styrelse.  

När det gäller att fungera som en remissinstans hade vi många och långa 

diskussioner med representanter från det tidigare ungdomsrådet. Som jag 

uppfattar det är man inte intresserad i studeranderådet att få ett lagförslag 

från Ålands lagting utan det hör mera hemma i ungdomsrådet. Där har ung-

domskonsulenten en väldigt viktig uppgift, att kunna göra begripligt det som 

står i framställningarna.  

Om vi håller oss till det som frågan gäller här, hur studeranderådens infly-

tande ska kunna öka, tycker jag att det handlar om väldigt mycket mer än att 

vara en remissinstans. Jag upplever att målet är, som vi också konstaterar, att 

man ska ha ett verkligt inflytande när det gäller sina studier och studiesituat-

ionen. För att man ska kunna få ett verkligt inflytande behöver man vara re-

presenterad på olika nivåer, vara delaktig i planeringen av arbetet och också 

vara med och påverka de olika besluten, både i styrelsen, ledningsgruppen 

och också i profilledningarna på de olika skolorna. För att arbetet ska få prio-

ritet och bli viktigt är det väldigt viktigt att skolornas ledning är engagerade 

och inser vikten och värdet av att skolan får högre kvalitet, får en bättre ut-

veckling om man tar till vara det som de som verkligen är huvudpersoner i 

skolan, det vill säga de studerande, tycker och tänker. 

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Talman! Jag noterar, men jag håller inte med när minister Lundberg säger att 

studeranderådet kanske inte ska vara en remissinstans när det gäller olika 

lagframställningar, som ska debatteras och föras till lagtinget. Jag har en an-

nan åsikt än den som hon framför här. Det är ungdomarna själva som vet, de 

är experter på olika lagar som de är direkt berörda av. Ungdomar av idag och 

jag tror alltid, är väldigt alerta och har en massa synpunkter och är väldigt 

kloka på de områden som man verkligen är berörd av och har en vilja att vara 

med och besluta.  

Minister Lundberg pratar också om uthållighet. Alla som har haft och har 

med ungdomar att göra och jag tror också att det gäller en del av oss som har 

passerat ungdomsåldern, kanske inte är uthålliga i all oändlighet. Man måste 

från politiskt håll visa att man ämnar göra någonting åt den situation som rå-
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der idag och att man faktiskt gör det, att man inte bara ämnar utan att man i 

konkreta handlingar också gör det.  

Just nu kan man konstatera att det har varit mycket prat från landskapsre-

geringens sida och i synnerhet från minister Lundbergs sida beträffande de 

här frågorna, som jag nu lyfter i den här enkla frågan och att det upplevs som 

ett svek från också ministerns sida där man inte har hanterat de här frågorna 

på ett sådant sätt som ungdomar i synnerhet hade önskat bli bemötta. 

Vicelantrådet Britt Lundberg 

Herr talman! Det är helt naturligt att det finns ett extra engagemang från 

ungdomsministern i ungdomsfrågor.  Det finns också ett ansvar. I de diskuss-

ioner, som jag har haft under de senaste åren har man framhållit att det ald-

rig tidigare inbjudits i beredning av den här typen av frågor, man har aldrig 

tidigare hörts på det här sättet, man har aldrig i hela studeranderådet varit 

till direktionen osv. Jag upplever att vi möter mycket uppskattning i att vi för 

in en förändring. Sedan finns det förstås frågor som man inte alltid får exakt 

som man vill, men det är en annan fråga. Skulle alla få som den enskilda per-

sonen vill så skulle alla alltid, kanske, vara nöjda, jag undrar, det är många 

frågor som motsätter sig varandra.  

Vi behöver särskilja, idag har vi bara studeranderåd och studerandekåren 

vid Ålands högskola, eftersom vi inte har något ungdomsråd, men jag vill inte 

ersätta ungdomsrådet med studeranderådet. Jag tror att det är jätteviktigt att 

vi har ett ungdomsråd också, som har ett ansvar över den övergripande poli-

tiken. Självklart ska ungdomarna i skolorna vara med och ha synpunkter på 

frågor som har med deras skolvardag att göra och allt det som finns runt om-

kring, men det finns stadgat vilken uppgift studeranderådet har. De har 

knappast till uppgift att ha synpunkter på allehanda frågor för då hinner de 

inte ha fokus på den interna studiemiljön och studierna som är deras primära 

uppgift. Redan när vi skickade ut mediapolitiska programmet upplevde vi att 

”oj nu belastar ni oss, vi har fullt upp att sköta vår skola”.  

Det här kan man säkert diskutera vidare, men vår tanke är att här ska det 

finnas ett engagemang i ungdomsrådet, som kanske i sin tur hör studerande-

råd och diskuterar med dem och har det övergripande ansvaret. Här finns sä-

kert också möjligheter till utveckling, men det är jätteviktigt att vi har ett 

ungdomsråd också vid sidan av studeranderådet. Framför allt för att inte ex-

kludera några ungdomar. Trots att vi har en väldigt stor andel av våra ung-

domar i skolorna finns det ungdomar som inte studerar och de behöver också 

vara representerade och inkluderade.  

Som sagt, vi jobbar aktivt med de här frågorna, det är oerhört prioriterat. 

Det här är den första regeringen som har fört ett ungdomspolitiskt med-

delande till lagtinget för att visa att det här är ett viktigt politikområde för 

oss. Vi kommer också att införa ett ansvar hos en tjänsteman på varje avdel-

ning för att tillse att ungdomspolitiken bevakas inom olika politikområden, 

vilket inte är alldeles självklart idag. Det är också en ny och viktig insats för 

att bevaka och bevara och framför allt utveckla ungdomspolitiken. Tack!  

Talmannen  

Landskapsregeringens svar antecknas till kännedom. Ärendet är slutbehandlat. 
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Remiss 

4 Äldreomsorgslag 

Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 50/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. God-

känns?  

Diskussion. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! När motionerna skulle lämnas in var jag inte i Mariehamn så 

därför står ledamot Carina Aaltonen som första undertecknare, men de facto 

är det jag som har skrivit motionen. Därför står jag här nu. Jag skrev en näst-

an exakt likadan motionen för hur länge sedan tror ni? Jo, för 15 år sedan! 

Den var skriven 16.3.1997. Jag tyckte redan då att om samhället långsiktigt 

ska kunna garantera de äldre på Åland, oberoende i vilken kommun de bor, 

vissa grundläggande rättigheter på ålderdomen så borde man stifta en äldre-

omsorgslag. Jag tror inte att det fanns någon annanstans en sådan diskuss-

ion, det var naturligtvis alldeles för progressivt för lagtinget så den förkasta-

des omgående. Man konstaterade att allting var så bra, kommunerna skötte 

sitt och det behövdes ingenting, alla får den service och den vård som de be-

höver. Trots det så tyckte jag och tycker fortfarande, att man ska ha en lag.  

Den äldreomsorg som vi har idag bygger på kommunens resurser och vilja 

att ge service. Man måste svänga på kakan och utgå från vad de äldre önskar 

för sorts service och omsorg på sin ålderdom. Det synsättet är lite mera krä-

vande för lagtinget och landskapsregeringen. Nu kan landskapsregeringen 

alltid hänvisa till att det här är en kommunal angelägenhet om det finns en-

skilda äldre som tycker att de inte får det de behöver för att klara sig och så 

händer i stort sett ingenting. Det blir inte större reformer och det kommer 

inte heller mera pengar till kommunerna som läget ser ut idag. Det här är 

oroväckande eftersom behovet av insatser för de äldre är växande.  

Under alla de här 15 åren har jag hört många politiker och tjänstemän ut-

trycka problematiken som så att ”Ja vi står inför en stor utmaning inom 

äldreomsorgen”. Punkt slut! Sedan har det inte hänt så mycket mera. Vissa 

lagstiftningar har man gjort. De har egentligen ökat på kommunens ansvar, 

men inte har man givit mera pengar till kommunerna. Jag tänker närmast på 

lagen om närståendevård och så finns lagen om assistenter, men den tilläm-

pas mig veterligen inte för att stöda äldre.  

Nu har det också på den politiska fronten hänt att man har centralt gjort 

äldreomsorgsprogram och olika dokument för att försöka kontrollera, styra 

och utveckla verksamheten, men det mesta av det har väl hamnat på hyllan 

och några direkta styrdokument har det inte blivit av det hela.  

Vad kan då problemet vara? Som jag ser det så finns det en sådan struktu-

rell problematik som gör att den enskilda äldre får väldigt svårt att hävda sina 

intressen gentemot myndigheterna. I de här programmen har både regering 

och lagting beslutat att en måttstock är att 90 procent av alla 75-åringar ska 

bo hemma. Man brukar sedan säga att var och en ska få bo hemma så länge 

man vill, så sade man förut. Då utgick man ifrån att alla ville bo hemma så 

länge. Jo, det vill alla fortfarande, men sedan när man inte vill bo hemma 

längre då uppstår ett glapp mellan individens önskemål och samhällets an-

svar och skyldigheter. Till de flesta boende som vi har och som har byggts ut 
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så finns det fortgående sådana som vill flytta in och kraven på kommunen 

vad gäller vård och omsorg ökar hela tiden eftersom befolkningen blir äldre 

och de som blir riktigt gamla blir allt fler. Det finns ett ganska stort glapp 

mellan vad individerna önskar och tycker sig ha rätt till och vad samhället de 

facto kan säkra individerna.  

Kommunen kommer naturligtvis alltid att vara en central serviceproducent 

i de här sammanhangen, men det är bara genom att ge de enskilda vissa rät-

tigheter som man kan trygga att alla äldre, oberoende var de bor, åtminstone 

försäkras en viss basservice. Jag brukar jämföra med barnomsorgslagen. Det 

är egentligen en liknande lag som man borde ha för äldre. Då skulle kommu-

nerna och landskapet vara tvungna att finansiera servicen.  

Nu när man har målet att flera ska stanna hemma så kräver det, om man 

vill göra något verkligt av det, att kommunen kan komma till mötes med flera 

stödåtgärder. Det viktigaste är förstås hemtjänsten. Den borde utökas. Näst 

viktigaste är färdtjänsten. Den varierar väldigt mycket, också rätten till hem-

tjänst varierar antagligen, det är ingen subjektiv rätt i någon högre grad och 

sådana tjänster som städtjänster, hjälp med att få plogning till trappan och 

sådant som är ganska viktigt, speciellt under den här vintern som har varit. 

De är inte garanterade rättigheter.  

På grund av de ekonomiska realiteterna har t ex en äldre person i staden 

inte rätt till vare sig städtjänst eller något annat. Färdtjänsten har försämrats. 

Anhörigstödet ökar inte och hemtjänsten ökar inte. Samtidigt som man upp-

höjer boendet hemma som ett eftersträvansvärt mål både för samhället och 

för individen tvingas man dra ner på servicen eftersom det finns begränsade 

resurser. Man kan inte göra så inom barnomsorgen för där har familjerna en 

garanterad rätt. På samma sätt borde man alltså garantera de äldre vissa rät-

tigheter. En sådan här lag kan vara mer eller mindre detaljerad, det har 

mycket att göra med finansieringen.  

Nu lever vi i en tid när välfärdsstaten, den nordiska modellen, rustas ned 

för att inte sägas slaktas. Det ska betalas mindre i skatt, inkomstskillnaderna 

ökar, vi lever i ett samhälle som går i en annan riktning än det vi är vana med, 

dvs. att vi solidariskt ska dra försorg om dem som har behov av stöd och 

hjälp. Det ser naturligtvis inte så bra ut för en sådan här lag om man tänker 

på hur den ska finansieras. Det blir på något vis lite patetiskt när man sedan 

skickar ut dokument från landskapsregeringen om kvalitetsrekommendat-

ionstjänster för äldre. Det är ett jättebra dokument, men det förpliktigar till 

ingenting. Man kan t o m utöva tillsyn, men det finns inte några sanktioner. 

Det är de facto så i dag att det finns äldre som aldrig kommer ut, de får 

stanna inne. Det är inte det att de vill vara inne utan det finns ingen service 

som gör det möjligt för dem att komma ut. Det finns äldre som har nattfasta 

som överstiger elva timmar för det finns inte personal. Många andra av de 

ambitioner som man har här faller på det att det inte är lagstadgade rättig-

heter så de är inte finansierade av vare sig kommunen eller samhället.  

Det finns också i kvalitetsrekommendationerna ett önskemål, eller en 

uppmaning till kommunerna att de ska göra äldre politiska strategier eller 

program på fem år. De ska sedan justeras. I dessa ska det antagligen ingå 

vilka serviceformer som kommunen tillhandahåller och på vilka grunder. 

Som vi ser det måste det vara en lag för att de här serviceformerna och tjäns-

terna ska vara lika för alla, oberoende var man bor. 
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Herr talman! Även om det har gått 15 år utan att den här frågan har kom-

mit närmare någon lösning så anser jag att det här är enda sättet för oss att 

garantera alla äldre en sorts bastrygghet. I den måste man inkludera sådana 

rättigheter att man måste få komma ut åtminstone en gång i veckan och inte 

vara utan mat mer än tio timmar i dygnet och andra sådana saker som vi alla 

tar för givet, vi som inte är i behov av den här servicen. Den största frågan är 

om man själv ska ha rätt att bestämma var man ska bo, om man vill bo 

hemma eller om man vill bo i serviceboende eller på en institution. Det blir 

en svår fråga att lösa också med en lag.  

Därför, herr talman, hoppas jag att social- och miljöutskottet tar den här 

frågan på allvar så att vi får en tryggad ålderdom för alla som bor på Åland. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Herr talman! Jag vill tacka ledamot Sundback för ett bra anförande och 

jag ger mitt fulla stöd till de tankegångar hon har i frågan. Jag har skrivit 

en liknande motion, som egentligen går ut på nästan detsamma bara det 

att jag önskar att man analyserar behovet först förrän man tillsätter en 

parlamentarisk kommitté. Jag har försökt sätta mig in i frågan, inte bara 

rent konkret, det tror jag att jag kan vid det här laget, lagstiftningsmäss-

igt, men det är en djungel när man ska försöka läsa sig till vilka rättig-

heter man har som äldre. Socialvårdslagen är ett helt lapptäcke av både 

åländsk och finsk lagstiftning. Det är verkligen angeläget att den här frå-

gan går vidare och vi får ett bra och vettigt beslut i ärendet.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jo, för de äldre är det helt omöjligt att läsa sig till vad de 

har för rättigheter och skyldigheter enligt lag, man är helt i händerna på 

myndigheterna, om det är den lokala socialförvaltningen eller ÅHS eller 

folkpensionsanstalten osv. Det som är det allra viktigaste för alla männi-

skor är att få ett ställe att bo så att man klarar sig, att man får mat och 

frisk luft och möjligheter att umgås med andra människor. Det krävs 

vissa insatser om de äldre inte ska bli isolerade i sitt eget hem. I rappor-

ten 2006 där jag också var med, som leddes av förra socialministern 

Harriet Lindeman, fanns den här frågan uppe, men den togs bort mer 

eller mindre av tjänstemännen. Man uppfattade det för svårt. 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Jo, det är riktigt att i slutet av 90-talet fördes den här frå-

gan fram, jag var ansvarig för den här frågan då. Jag antar att jag sva-

rade på ungefär samma sätt som jag tänker svara nu. Jag tror inte att en 

äldreomsorgslag på det sätt som ledamot Sundback lägger fram den, 

kommer att bli någon bra lösning. Det är aldrig åldern som ställer kra-

ven. Hur ska man skriva en lag om man inte utgår från vårdbehovet? 

Man kan inte skriva en lag om åldern. Det gör man i barnomsorgslagen 

för då begränsar man det fram till skolåldern, men det kan man inte 

göra i en äldreomsorgslag. Där kommer det första största problemet 

fram. Det är mycket viktigare att vi nu får en bra ÅHS-lag, som klargör 

ansvaret mellan kommunerna och ÅHS. 
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Den första rättigheten man borde ha är att få välja om man 

vill bli kvar i sin hemkommun, bo där när man blir gammal. Här anges 

en massa rättigheter som man ska ha. Det finns också delvis i en annan 

lagstiftning, men nu är det prövningsbart av sociala myndigheter. Jag 

ser inte alls omöjligheten, det har inte med åldern att göra utan det har 

med behovet av tjänster. Det görs ju bedömningar hela tiden redan nu 

med stöd av lag. Det är väldigt svårt att pröva att alla behandlas lika. En 

rättslig prövning säger att det är kommunens tjänstemän som bestäm-

mer så det står och faller på det. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Jag tänkte fortsätta när det gäller det som jag inte hann 

med i första repliken. Tills vi har ett bra klarläggande vad som är ÅHS’ 

ansvar och vad som är kommunernas ansvar, ett bra patientflöde, en or-

dentlig vårdtyngdsmätning så att man kan klarlägga om behovet är rele-

vant eller inte. Det går inte att skapa en lag som medger att människor 

över 65 år får bestämma vad de vill, var de vill bo osv. Det tror jag inte 

alls på. Det kommer aldrig att fungera. Det måste vara verkliga, konsta-

terade behov som kan ge möjligheter. Det är väldigt viktigt. Bastrygghet, 

vad är bastrygghet? Det är också väldigt svårt att specificera. Det är inte 

något enkelt att få en äldreomsorgslag, det är bättre om man har andra 

regelverk inom landskapet. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag vet hur ledamot Gun Carlson tänker. Även om det kan 

vara svårt att göra bedömningar så görs det hela tiden idag, av sjukskö-

tare, av läkare, av socialarbetare. Att vara äldre är inte en sjukdom, man 

vet ganska bra själv vad man behöver för att klara av att bo hemma. Om 

samhället säger att 90 procent av dem som har fyllt 75 år ska bo hemma 

då ska samhället också erbjuda de stödtjänster som behövs och de måste 

kunna ges på lika villkor, inte beroende på om kommunen har pengar 

eller om socialsekreteraren vill. 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Herr talman! Det är inte frågan om att det här inte är en viktig fråga som 

tas upp, men jag säger lite som vtm Lindholm att det är en djungel att 

reda upp. Det förs diskussioner i riket om det här, kanske vi borde av-

vakta och se hur det blir där? Hur vill man ha det där, kommer det att 

bli en lag i riket eller inte? Att tillsätta en parlamentarisk kommitté nu 

och försöka reda ut den här djungeln ser jag inte som riktigt fruktbart. 

Hellre avvaktar vi och fortsätter jobba utifrån det spåret.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag beklagar om det är så illa med kompetensen inom den 

liberala gruppen. För min del tror jag att vi är fullt kapabla att utarbeta 

en egen äldreomsorgslag. Jag tror också att det finns liberaler som 

skulle kunna vara med i det arbetet. Jag utmanar liberalerna på en 
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äldreomsorgslag. Den första och den bästa i hela världen ska vi ha på 

Åland. 

Talmannen 

Replikväxlingarna är därmed avslutade. 

Ltl Runar Karlsson 

Herr talman! Låt mig först säga att vi idag på Åland har en mycket bra äldre-

omsorg. Tack vare genom tilldelning av landskapsandelar till kommunerna 

har vi råd att hålla en bra äldreomsorg åtminstone i de kommuner som prio-

riterar det, vilket de flesta gör. 

Herr talman! Tittar vi på 21 § självstyrelselagen, som ofta nämns, ska indi-

videns rättigheter och skyldigheter regleras i lag. Jag är därför beredd att 

stöda förslaget att vi borde jobba för att få en äldreomsorgslag. Jag blir mer 

och mer övertygad om att det är genom lag som vi ska se till individens rät-

tigheter och skyldigheter, inte bara inom det här området utan inom många 

andra områden. Vi vet att inom äldreomsorgen är det i princip de svagaste i 

samhället som vi måste ha en stark och tydlig lag för, som säger vilka skyldig-

heter och rättigheter de har, framför allt rättigheter.  

Det diskuteras också, herr talman, den demografiska situationen på Åland, 

vi får allt fler äldre så det blir ett allt större tryck på att kunna hålla en bra 

äldreomsorg. Har vi då en lagstiftning garanterar det att även landskapet pri-

oriterar det här genom att tilldela kommunerna mera medel vid behov för att 

kunna ombesörja äldreomsorgen. Samtidigt ger det kommunerna en skyldig-

het att fullfölja det. Därför, herr talman, vill jag stöda det här. Dess innehåll 

kan vi knappast desto mera debattera här idag.  

Förslaget är att man ska tillsätta en parlamentarisk kommitté som ska ta 

fram underlag till en äldreomsorgslag så det är i sin begynnelse. Som ni vet så 

är jag en vän av breda lösningar så jag stöder också den biten, att det är en 

parlamentarisk kommitté som ska se över det här. Det måste vara oberoende 

av val och sådana saker.  

Samtidigt vill jag säga att nästa ärende, motion 33 från vtm Gun-Mari 

Lindholm, säger precis samma sak, så jag vill passa på och säga att den mot-

ionen tilltalar också mig.  

Till sist, herr talman, får det heller inte bli så att en lagstiftning gör så att vi 

får en sämre äldreomsorg, att man ställer minimikrav och så kommer kom-

munerna inte att göra mer än minimikraven. Jag upplever idag att kommu-

nerna har mera service än en kommande lagstiftning kanske skulle garantera, 

men vi borde ändå lagstifta mer speciellt inom sådana här områden. För min 

del är jag tilltalad av den här motionen. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Herr talman! Jag vill bara poängtera att jag egentligen inte är emot en 

lag utan jag vill bara avvakta och se hur man kommer fram i riket. Det 

här är ingen lätt lösning. Om sedan liberalerna har låg kompetens eller 

inte vet jag inte. Säkert har vi kompetens att jobba med det, men det är 

frågan om vi ska uppfinna hjulet eller om någon annan gör det. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag vill påpeka att vi har en självstyrelse och det här är 

inom vår behörighet så här tror jag att vi är kunniga och kapabla att 
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tycka hurudan äldreomsorg vi ska ha. Vad gör vi med självstyrelsen om 

vi hela tiden ska kopiera den finska lagstiftningen. Nog vet den här för-

samlingen ungefär på vilken nivå vi ska lägga vår äldreomsorg. Efter 

många diskussioner kan vi bara sätta en prislapp på det för att se vad vi 

har råd med. Att hela tiden hänvisa till att vad man gör i Finland och att 

vi ska göra likadant, det är jag synnerligen allergisk mot.  

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Herr talman! Nu råkar jag hänvisa till rikets lag eftersom diskussioner 

pågår, men det finns en äldreomsorgslag i Sverige också. Nog kan vi titta 

på den för kommande förlopp. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Det är klart att vi kan snegla på hur andra länder, Sverige, 

Norge, Finland, Amerika, Ryssland och allihop, gör, visst kan man tänka 

sig det, men man ska inte säga att man ska vänta och se vad de gör i Fin-

land och sedan ska vi göra det. Jag tycker att vi sätter igång här nu, för-

hoppningsvis under den här mandatperioden och ser om vi hittar en 

början på det här. Sedan blir det väl nästa lagting som får jobba mera in-

tensivt med det. 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Herr talman! Kort och gott vill jag tacka ledamot Runar Karlsson för det 

understöd till den motion som vi kommer att diskutera i nästa ärende. 

Han var tidigt i farten och därför vill jag också passa på och understöda. 

Det är roligt att höra att det är flera som engagerar sig i den här frågan. 

Från landskapsregeringens sida borde det vara ganska lätt att få ihop en 

sådan här grupp för det är flera från olika partier som engagerar sig i 

frågan och jag kan själv visa mitt intresse att ingå i en grupp, som tar 

fram en ny lag. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Som känt så är jag tilltalad av breda lösningar och därför 

väljer jag att understöda de motioner som jag tycker att är bra, fast de 

kommer från oppositionen. Det brukar annars finnas ett konstigt tyck-

ande att man inte ska hålla med oppositionen. Det är en bra motion och 

jag får tacka för vtm Gun-Mari Lindholms åsikter här. För min del vill 

jag gärna vara med och jobba i den här saken, men framtiden får utvisa 

vem som får den äran att sitta och jobba med detta. 

Talmannen 

Replikväxlingarna är därmed avslutade. 

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Det här är en viktig debatt som jag gärna vill ta del av. Äldre-

omsorgen på Åland står som redan sagts inför stora förändringar på grund av 

åldersstruktur och ökande kvalitetsbehov. Det går inte att förebygga åld-

rande, men att skapa en förutsättning för ett bättre åldrande, att få åldras 

med värdighet och i trygghet ger livskvalitet. 
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Vi vet att behovet av flera platser och tjänster inom äldreomsorgen kom-

mer att öka på sikt i kommunerna. Redan nu kan man se att behoven tilltagit 

betydligt mer än vad beräkningar tidigare har visat. Enligt de senaste siff-

rorna som jag har fått tag på, kommer behovet av äldrevård i framtiden att 

fördubblas fram till år 2040, det är faktiskt inte så väldigt långt dit. Inflytt-

ningen är inte inräknad i siffrorna, som tagits fram av ÅSUB, och därmed kan 

man inte med klarhet veta hur det faktiska behovet ökar, men man får ändå 

en ganska klar bild av att behovet blir stort och att kommunerna på Åland 

behöver ha en strategisk framförhållning angående äldreomsorgen och dess 

framtid. Inflyttningen kan påverka siffrorna när det gäller äldrevården betyd-

ligt mer än vad många kan tro. Beroende på varifrån man flyttar in till Åland 

kan man se att nivån på åldringsvården är väldigt bra här och det leder till att 

flera vill ta del av den. 

Ska man få resurserna att räcka till framöver behöver man titta både på de 

privata och offentliga alternativen, det är inte frågan om annat. Jag noterar 

att i motionen sägs det att Åland borde vara ett föredöme inom äldreomsor-

gen och det är väldigt lätt att hålla med om det. Det vill jag gärna medverka 

till. Det sägs också att det finns behov av en äldreomsorgslag för att trygga de 

äldres behov av stöd och service.  

En lag kan vara bra, jag har ingen kategorisk uppfattning om det, jag ska 

återkomma till det, det är trots allt personella och ekonomiska resurser det 

handlar om, om vi ska ha en fungerande och bra äldrevård och vi vet också att 

en lagstiftning som tar sikte på kommunerna, det är ju kommunerna som har 

ansvaret för det här, är en sak, men ÅHS har också en roll. Ser man hur eko-

nomin är, framför allt för landskapet, men också för vissa kommuner, så 

finns det en risk att en lagstiftning kan bli och ligga på en miniminivå, som 

ledamoten Runar Karlsson bl a var inne på. Samtidigt när jag läste motionen 

drog jag mig till minnes den långa diskussion om att rättigheter och skyldig-

heter som riktar sig till medborgarna ska vara fastslaget i lag och det är också 

något som man måste notera när man diskuterar de här frågorna.  

Det sägs också i motionen att nivån kan vara väldigt olika, beroende på i 

vilken kommun man bor i. Systemet är med andra ord osäkert och ojämlikt. 

Jag känner inte till om det är så, det kan vara så, jag känner till att det är väl-

digt svårt att få plats i Mariehamns stad. Det finns naturliga orsaker till det, 

det är många som flyttar in. Jag vet inte hur det är, men det är någonting som 

man bör ta reda på, om det är olika nivåer i de olika kommunerna är det inte 

bra. Om, märk väl att jag säger om, situationen skulle vara så finns det behov 

av en lagstiftning där man tryggar basservicen, basservicen som jag noterar 

att motionen tar sikte på. Det är självklart att vi måste ta hand om de äldre 

som har byggt upp det här samhället. De äldre är också en stor resurs på 

många sätt. När vi pratar om åldringsvård pratar vi om det i väldigt bekym-

rade termer, men det finns mycket de äldre kan ge bara de får möjligheter att 

medverka. 

Det sägs i motionen att lagstiftningen ska säkra att de äldre ska få den bas-

trygghet de behöver för att klara av att bo hemma, det nämns på flera ställen i 

motionen. Det är också någonting som är viktigt och som har en absolut stor 

betydelse om man ska klara av åldringsvården framöver. 

Ledamoten Barbro Sundback sade att de flesta politiker brukar säga att vi 

har en stor utmaning när man pratar om åldringsvården. Jag håller med om 

det, vi har en stor utmaning. Jag har noterat att Trobergshemmet, De Gamlas 
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hem, oavsett vad vi pratar om för åldringsvård så har vi redan nu stora pro-

blem och många upplever att man går på knäna. Jag tror att det bara är bör-

jan.  

Klämmen tar sikte på att man ska tillsätta en parlamentarisk kommitté 

med uppgift att ta fram ett underlag till en äldreomsorgslag. Jag brukar inte 

höra till dem som med allt våld ska läsa klämmarna så snävt som möjligt för 

att hitta motiv till att säga att jag inte kan omfatta på grund av att det kom-

mer från ett annat parti. Jag undrar om man kan ha en parlamentarisk kom-

mitté som får till uppgift att ta fram ett underlag för en fungerande åldrings-

vård. Lagstiftning kan vara bra, men lagstiftning är en del av helheten. Det 

här får utskottet återkomma till.  

Jag vill, herr talman, avsluta med att för två år sedan hade Ålands framtid 

en grupp tillsatt som jobbade med frågorna. När det gäller åtgärder och när 

det gäller förverkligande vill jag gärna ta upp ett par av de punkterna. 

1. Man kan inte i framtiden bygga bort behovet av vårdplatser för äldre. 

Däremot bör det finnas många olika kategorier av vårdformer och bo-

ende såsom bostäder för just äldre, omsorgsboende, specialsjukvård 

för äldre, organiserad närståendevård, organiserad frivilligverksamhet, 

förebyggande hembesök hos 80 år fyllda och en delvis sammanslagen 

hemsjukvård och hemvård. Aktiv kulturell verksamhet för äldre för-

bättrar isolering och ensamhet. 

2. Enligt forskning avlider eller insjuknar tre gånger fler av fallolyckor än 

motsvarande tal i trafiken. Därför skulle ett ökat säkerhetsmedvetande 

spara mycket pengar i samhället. 

3. Den här punkten berör motionen. Det krävs bättre rättssäkerhet för 

äldre, inflytande och självbestämmande för äldre.  

4. Utvärdering av äldrevården bör göras vart femte år i form av kvalitetsindex, 

som nu finns i Sverige och som har visat sig fungera bra.  

5. Eftersom demenssjukvården kommer att öka i framtiden behövs en 

specialiserad vårdpersonal både i öppen och i sluten vård. 

6. Att ytterligare öka antal personal/patient är kanske inte ekonomiskt 

möjligt och lönar sig inte utan personalen skall vara utbildad för äldre-

vård och det bör finnas gott ledarskap och en adekvat kompetensut-

veckling inom äldreomsorgen. Då kan man hålla budgeten och därmed 

spara på samhällets resurser. Likaså är en revision av verksamheten 

årligen viktig för att personalen kan lära sig att utveckla men ändå för-

stå sig på ekonomin och lära sig helhetstänkande. 

Jag ville nämna de här sex punkterna som togs fram i programmet för att 

visa på att det är många bitar som behöver samverka för att man ska få en 

fungerande äldrevård. Lagstiftning kan vara en del. Jag är absolut inte kate-

goriskt emot en äldreomsorgslag, som ni säkert har hört och jag ställer väl-

digt gärna upp, kanske inte personligen, men som en representant för mitt 

parti, i en parlamentarisk grupp. Ledamoten Sundback, vi har en stor utma-

ning här och den utmaningen bör vi försöka lösa tillsammans. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Sista meningen som ledamot Anders Eriksson sade håller 

jag fullständigt med om. Vi har stora utmaningar och vi måste göra det 

tillsammans. Det är som ledamot Eriksson sade att det handlar om re-

surser för kommunerna och man blir allt mera trängd. Därför har jag 
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under en lång tid hävdat att kommunerna måste tillbaka sin kärnverk-

samhet, dvs. äldreomsorg, skola och barndagvård. Man måste sluta att 

hålla på med än det ena och än det andra. Det är egentligen kärnverk-

samheten som kommunerna ska syssla med till alla delar. Det andra 

måste man lämna över till andra aktörer. Jag tror att man har resurser 

till kärnverksamheten, mera än vad det finns idag. Det är en dellösning. 

Sedan kommer kommunen med en sådan här lagstiftning att vara 

tvungen att gå tillbaka till sin kärnverksamhet. Man har inte råd att 

hålla på och bygga en massa saker åt folk som man själv kan stå för. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag kan hålla med om resonemanget rätt långt. Samtidigt 

vet vi att de åländska kommunerna är relativt olika till sin åldersstruktur 

och storlek framför allt. Tittar vi på Sottunga t ex tror jag att man kon-

centrerar sig oerhört på sin kärnverksamhet, men samtidigt ser befolk-

ningsunderlaget, skatteunderlaget, ut så att man kanske ändå oavsett 

hur man koncentrerar sig på kärnverksamheten inte klarar upp det här 

och det behöver vi hjälpas åt på ett solidariskt sätt. Ganska långt, leda-

mot Karlsson, håller jag med om att kommunerna bör koncentrerar sig 

på kärnverksamheten för att på det sättet frigöra resurser för de viktiga 

sakerna, som t ex åldringsvård. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Då skulle vi också lösa Sottungas och Kökars problem. Har 

man äldreomsorg som säger hur mycket kommunerna ska sköta sina 

äldre måste också landskapet tillskjuta medel så att man kan göra det. 

Naturligtvis måste man ta bort pengar från någon annan ända om det 

krävs. En sådan här lagstiftning garanterar en likvärdig äldreomsorg 

även i Kökar och Sottunga, vilket de egentligen inte har råd med om de 

fortsätter så här. En sådan här lag är också ett stöd till skärgården och 

glesbygden. Så måste resultatet bli, man kan inte stifta en lag och sedan 

inte ge resurser till det om det behövs. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Vi börjar sakta men säkert glida in på en debatt om kom-

munsammanslagning och den vill inte jag ta i det här sammanhanget. Vi 

bör koncentrera oss på åldringsvården. Det finns ingenting som klart 

och tydligt säger att, om vi går in för en äldreomsorgslag, som klart och 

tydligt stipulerar vad som är miniminivå, vad som är basservicenivå, 

landskapet per automatik kommer att betala ut stöd till de olika kom-

munerna utan det som är viktigt i det här sammanhanget är att man får 

helheten att fungera när det gäller åldringsvården. Därför ville jag ta de 

här sex punkterna som Ålands framtid har skissat upp, hur vi ska få åld-

ringsvården att fungera. Lagstiftningen är en del. Lagstiftningen kan ab-

solut ha en roll här, men ekonomiskt, strukturellt, det finns massor av 

utmaningar här, om ordet tillåts. Det gör att man faktiskt bör ta ett 

parlamentariskt helhetsgrepp på de här frågorna. 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Ledamot Anders Eriksson sade många kloka saker och syf-

tet som jag ser bl a med den här motionen är just det han sade om att 

den skulle ge en bättre rättssäkerhet och öka de äldres självbestämman-

derätt. Det liknar nästan en mänsklig rättighetsfråga idag eftersom de 

äldre kommer att vara och är redan rätt så många, men de har vissa svå-

righeter att hävda sig gentemot andra intressenter. Däremot finns en 

tendens i ledamot Anders Eriksson uttalande om patologisering av ål-

derdomen, dvs. äldrevård, vården osv. Jag försöker om och om igen säga 

att det här är en äldreomsorgslag, det är frågan om sociala tjänster. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag uttryckte mig oklart, jag försökte peka på helheten 

varav det här är en del, det var pudelns kärna i det jag försökte säga. 

Som ledamot Sundback förhoppningsvis har noterat har jag ganska stor 

sympati för det här förslaget och vill gärna att man tittar på det ordent-

ligt från social- och miljöutskottet. Jag vill också gärna vara med och till-

föra någonting i debatten. Jag håller med ledamoten Sundback om det 

att de äldre har svårt att hävda sig, kanske inte är vana på samma sätt. 

Det kan låta lite dumt att säga att ta för sig, som yngre grupper och 

andra intressegrupper gör, så också det talar för lagstiftning när det gäl-

ler rättssäkerheten, att alla olika åldersgrupper i samhället kan behand-

las på likartat sätt. Sist och slutligen handlar det också om att frigöra re-

surser. Finns det inte resurser hjälper inte någon lagstiftning, det är en 

viktig del av helheten. 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Det är en intressant debatt och det är också bra att höra att det 

finns ett stort parlamentariskt stöd för den här frågan. Den förra regeringen 

tog som sagt fram den här äldrerapporten. Det var en väldigt viktig politisk 

linjedragning för hela strukturen av äldreomsorgen i landskapet Åland. Arbe-

tet leddes då av Harriet Lindeman, dåvarande socialminister, men också Bar-

bro Sundback från socialdemokraterna och Ragnar Erlandsson från centern 

deltog i det här viktiga arbetet. Det här har varit ett rättesnöre för nu sittande 

regering.  

Vi tycker att om vi har en barnomsorgslag, förhoppningsvis en ny sådan 

som snart ska vara slutbehandlad här i lagtinget, så finns det en klar parallell 

att också i lag trygga de äldres rättigheter, deras basservice och bastrygghet. 

Det är en stor fråga och därför är det ett bra förslag att ha en parlamentarisk 

kommitté där man kan få fram en lagstiftning med brett politiskt stöd. Det är 

dags att gå vidare i den här frågan.  

Jag tror inte att man längre kan hänvisa till den väldigt snåriga lagstift-

ningen som finns idag och säga att det inte går att komma vidare, det är skäl 

nog att försöka komma vidare för att klargöra de äldres rättigheter. I likhet 

med ledamot Karlsson tycker jag att det är självstyrelsen som har makten 

över det här området, det betyder också att självstyrelsen har ansvar för de 

här frågorna.  
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Ledamoten Dahl hänvisar till att man i Sverige har en äldreomsorgslag, 

men det känner inte vi till. Vad vi förstod så var det en lagstiftning på gång 

under den svenska regeringen som avgick 2006, sedan dess har det inte 

framkommit någon ny äldreomsorgslag. Det var socialminister Ylva Johans-

son som hade den på sin agenda.  

Det är mycket viktigt att de äldres rättigheter och service regleras minst i 

lag. Det här är ingenting som ska fluktuera med hur inkomsterna ser ut för 

landskapet. Då drar man in efterrätten, kaffekoppen eller liknande för de 

äldre. De äldres service och trygghet ska vara stabil och pålitlig.  

Det var intressant med Kökar och Sottunga, som nu togs upp i diskussion-

en. Det är väldigt bra att ta fram det perspektivet att en lag också skulle 

trygga äldreomsorgen i de små kommunerna. Det är viktigt på det sättet att vi 

inte kan sitta i Mariehamn, Finström eller Saltvik och peka finger och säga att 

titta på Sottunga och Kökar, titta vad jobbigt de har, hur illa det går för dem, 

hur ska de klara sig? Det är inte deras ansvar att ensamt klara sig. Det är vårt 

ansvar, vi som är här i lagtinget. Vi har ansvar för hela Åland. Det är vårt an-

svar att se till att man kan åldras och leva och bo också i de små kommuner-

na. Det är ett ansvar jag tycker att vi ska ta.  

Den här frågan är viktig och vi måste också göra sådana budgetbeslut där 

lagstiftning och budget överensstämmer. Vi kan alltså inte stifta en lag om de 

äldres rättigheter och sedan försumma att se till att kommunerna har möjlig-

het att utföra dessa uppgifter. Där måste budgetbesluten överensstämma med 

den lagstiftning som gäller.  

Det är snart val igen och det är dags att komma med politiska besked. Jag 

vill för socialdemokraternas del säga att frågan om en äldreomsorgslag skall 

ingå i nästa regeringsprogram. Det är en mycket, mycket viktig fråga för oss. 

Tack, herr talman! 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Herr talman! Inledningsvis vill jag säga att vi liberaler är medvetna om 

att det är en lag på gång i Sverige. Ledamot Dahl försökte rätta sig också, 

men det gick kanske inte fram tillräckligt tydligt. Hon påpekade det sent 

i sitt anförande att hon är medveten om den biten. En annan sak är att 

när man pratar om lagstiftning om äldreomsorg så borde man tala om 

vem som ska betala. När övergår betalningsrätten, vid vilken ålder, om 

man är 75 år ska man då få all service betald eller i vilket sammanhang 

ska det vara? Är det ett index som ska avgöra hur handikappad man är 

eller hur svårt man har att gå vidare. Det är ganska stora problem kring 

den här biten om man ska vara tydlig där eller ska kommunerna erbjuda 

en viss service vid en viss ålder eller hur är det tänkt. Det är en ganska 

central fråga. Naturligtvis ska var och en få den service man behöver ha 

och vad Åland kan erbjuda är trygghet på många områden. Tack! 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Jag förstår inte riktigt ledamot Åke Mattssons fråga. Det 

här är en jättebred fråga vad gäller olika avgifter både inom socialvården 

och för olika typer av tjänster för att inte säga inom hälso- och sjukvår-

den. Vem som ska betala går inte att svara på så där onyanserat. 
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Ltl Åke Mattsson, replik 

Herr talman! Jag menar om man har en egen betalningsförmåga, som 

pensionär behöver man inte vara utfattig, utan man har råd att betala 

sin egen plogning och man har råd att betala mycket av sin egen service, 

städning osv., så när ska samhället komma in och betala och när ska 

man stå för det här själv? Hur är det tänkt på det området? Det är en 

central fråga. 

Man jämför med barnomsorgslagen. Där är det att familjen ska ta 

hand om barnen i stor utsträckning, samhället ska inte gå in och ta över. 

Vill man här göra en markering att det är samhället som tar hand om 

åldringarna hela vägen ut? Ska man spara pengarna och behålla dem? 

Det är en fråga som man behöver lyfta. Jag har ingenting emot lagstift-

ningen i sig, men man kan titta på det här också.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! När det gäller finansieringen så är det väl en fråga som be-

höver tas till behandling i den parlamentariska kommittén. Det är ju det 

som motionen går ut på, vi börjar med att tillsätta en parlamentarisk 

kommitté för att diskutera lagstiftningen och där får finansieringen 

också tas upp. 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Det är två saker som jag vill kommentera. Det första är att 

bra äldreomsorg vill ju alla partier ha, alla politiker, ingen säger något 

annat. Vi måste ändå komma ihåg att i nu gällande socialvårdslagstift-

ning ges ju alla människor, som behöver hjälp, stöd och möjligheter. Jag 

förstår inte skillnaden mellan äldre och icke äldre personer. Jag har inte 

lärt mig det ännu. Rättigheten anges i tillräcklig mängd i socialvårdsla-

gen. Alla ska ha samma rättigheter oberoende av åldern. Inte kan man 

på något sätt prioritera någons ålder. 

Det andra som också berör de här frågorna och säkert kommer att bli 

intressant är lagen om ändring av lagen om hemkommun, som togs i de-

cember 2010. Den som vistas på en institution kan när som helst välja 

den kommun där institutionen finns, som sin hemkommun. Det här 

kommer att lösa problemen åtminstone för Sottunga och Kökar när de 

har patienter på Gullåsen eller De Gamlas hem. Till exempel.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Det sista som ledamot Carlson nämner är förstås också en 

aspekt att ta i beaktande. Däremot förstår jag inte riktigt vad som har 

hänt med ledamot Carlson när det gäller socialvårdslagen. Tidigare har 

ju ledamot Carlson förespråkat att den inte ska följas på Åland utan att 

vi borde ha en egen åländsk lagstiftning som är heltäckande. Jag vet inte 

vad som har hänt med ledamot Carlson när hon nu igen förespråkar den 

här socialvårdslagen.  

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Det har inte hänt någonting på den fronten, men det oak-

tat är det den lag som gäller just nu. Den gäller alla personer, små och 
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stora, samma rättigheter till stöd och hjälp och vård när man behöver 

det. Att jag vill ha en egen socialvårdslagstiftning, ja, men då ska den 

också beröra alla personer. Man ska inte dra någon gräns när man fyller 

ett visst antal år för det är inte det som är avgörande till vilken hjälp el-

ler omsorg man behöver. Det är hela tiden vårdbehovet som avgör, när 

behöver man hjälp och hurdan hjälp behöver man. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Om samhället har den målsättningen att 90 procent av alla 

över 75 år ska bo hemma så borde vi också säga på vilket sätt och med 

hjälp av vilka stödtjänster ska man kunna förverkliga att 90 procent av 

alla 75-åringar ska bo hemma. Vilka rättigheter de ska ha, inte till hälso- 

och sjukvård utan till omsorg och olika stödtjänster för att kunna fun-

gera i sitt hem så länge som möjligt. Vi ser ju alla en vinst i det, ju längre 

människor klarar sig i sina hem sparar också väldigt mycket resurser i 

samhället. Det är först när man kommer in på institutioner som man 

blir en väldigt stor kostnad för samhällskassan. 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Minister Katrin Sjögren 

Herr talman! Det har varit viktiga diskussioner om äldreomsorgen. Jag ser 

också andra vägar än en äldreomsorgslag och det tangerades lite i ett replik-

skifte. Det är ett utökat samarbete och större flexibilitet, kalla det samhällsre-

form, kalla det kommunsammangående. Vi har faktiskt till dags dato ungefär 

700 personer, som jobbar inom den åländska socialvården, inom barnom-

sorg, inom äldreomsorg och vi har ungefär ett 35-tal socialarbetare. Tänk om 

man skulle ha ett fungerande system där ett visst antal socialarbetare skulle 

vara specialiserade på äldreomsorg, några på handikappservicefrågor, där det 

också kommer stor kritik, några skulle vara på missbrukarfrågor osv. osv. 

Inom socialvårdens humankapital finns en hög och imponerande kompetens 

som jag tror att man kunde utnyttja på ett bättre sätt än vad vi gör idag. Jag 

tror att nästa steg blir en äldreomsorgslag.  

När det gäller diskussionen som har varit att man ska utmana liberalerna, 

tycker jag att det är dumt att inte utnyttja det arbete som finns och görs re-

dan, både väster och öster om oss. Det finns ett grundarbete. Det finns ett 

lagförslag på fastlandet just nu som kommer att gå ut på en omfattande re-

missrunda och i det lagförslaget finns det många bra idéer.  

En äldreomsorgslag är inte fast vid en ålder utan det ska göras en utred-

ning av behovet av socialtjänster, en serviceplan helt enkelt, precis på samma 

sätt som man gör inom handikappservicelagstiftningen. Man ska få ett beslut 

inom tre månader och man ska ha rätt till den vård som definieras i service-

planen. De tjänster som de äldre ska ha rätt till ska inte begränsas till dygnet 

runt vård utan man ska också få assistens i hemmet och i de dagliga grund-

funktionerna.  

Också det som moderaterna har pratat mycket om finns i det finska utkas-

tet, det här med anmälningsskyldighet. Jobbar man inom äldreomsorgen får 

man en anmälningsskyldighet. Det finns också en skrivning om äldreråd och 

att kommunerna skulle vara tvungna att tillsätta äldreråd, som skulle följa 

upp och påverka beslutsfattandet inom kommunernas olika branscher. 
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Finska lagförslaget ska nu gå på en omfattande remissrunda och det är spän-

nande att se vad den remissrundan ger vid handen. Vi i landskapsregeringen 

följer arbetet nogsamt. 

Det som föranledde det här förslaget till äldreomsorgslag i Finland var just 

att man utarbetade kvalitetsrekommendationer för äldreomsorgen, jag tror 

att det var 2007 eller 2008. Man såg att det inte räckte till och då går man vi-

dare och lagstiftar. Också här på Åland har vi utarbetat kvalitetsrekommen-

dationer. Inte är det som någon försöker påskina att det skulle vara någon 

hyllvärmare utan det här är kvalitetsrekommendationer för den åländska 

äldreomsorgen, som togs i augusti 2010. Där betonas vikten av en långsiktig 

strategi för äldreomsorgen. Det ska vara förebyggande, aktiverande och reha-

biliterande åtgärder. I samband med att vi fastställde kvalitetsrekommendat-

ionerna utarbetade vi också ett tillsynsdokument. Under 2011 ska kommu-

nerna årligen rapportera till landskapsregeringen om situationen i kommu-

nens äldreomsorg. Där får vi bättre pejl på hur det utvecklas.  

Jag tror att nästa steg också blir en åländsk äldreomsorgslag. Jag håller 

med socialdemokraterna att det blir en del i nästa landskapsregerings hand-

lingsprogram. Som läget ser ut nu måste landskapsregeringen under den tid 

som är kvar prioritera annan sociallagstiftning som vi har sagt att vi ska 

komma med och ÅHS-lagen. Sociallagstiftning har varit ett prioriterat om-

råde och jag vill påstå att de lagar vi har presterat hittills saknar motstycke i 

den politiska historien. Vi har varit väldigt progressiva när det gäller social-

lagstiftning och vi har flera saker i röret ännu.  

När det gäller ÅHS-lagen finns det i förslaget, som vi håller på och arbetar 

med, en egen paragraf för rådgivning och andra tjänster för äldre. Vi tänker 

ha en egen paragraf och ta in det i lagen. Meningen med paragrafen är att 

tjänsterna ska minska skillnaderna i välfärd och hälsa hos de äldre och identi-

fiera sådana äldre personer som i genomsnitt löper större risk att slås ut och 

bli utan stöd och tjänster. Vi kommer att ha en egen paragraf om rådgivning 

och tjänster för äldre. Det är det som är meningen. Tack! 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Jag är väldigt nöjd över att förslaget har fått ett så brett parla-

mentariskt stöd, det är väl endast moderaterna som inte har uttalat sig. Jag 

vet inte varför, men i och med ministerns klara ställningstagande att nästa 

steg blir en äldreomsorgslag på det här området är vi överens. Det tog lite på 

förstås för först skulle den gå via Finland på något sätt. Inte har jag något 

emot att man ser på Finlands lag, men nog klarar vi av det själva också. På 

det viset håller jag med Runar Karlsson att så svårt är det inte att vi inte kan 

tänka ut det själva.  

Vi har blivit vana vid att man från liberalt håll är väldigt mån om att följa 

den finska utvecklingen. Jag ser att ledamöterna skakar på huvudet, men be-

rätta var ni har gjort framsteg utgående från åländska villkor! Jag respekterar 

en sådan politik om man vill gå efter den finska lagstiftningen, men personli-

gen tror jag att det går lika bra på egna ben. Jag vill inte att det ska försinka 

det här arbetet, att vi får höra att först ska vi avvakta och se vad de gör i Fin-

land. Finns det ett så långt gånget förslag som en proposition så är det väl att 

titta på den då. Inte behöver vi väl följa den politiska behandlingen i Finland, 

men det finns säkert goda erfarenheter och förslag som vi kan tillvarata där.  
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I alla fall var det bra att ministern förklarade att, precis som jag inled-

ningsvis sade, rekommendationerna inte kommer att vara tillräckliga ef-

tersom det inte finns några juridiska konsekvenser om man inte bedömer 

dem. Det är upp till kommunen att bestämma själv om man vill följa eller 

inte. Den enskilda människan, individen som är beroende av det här, har 

inget rättsskydd alls utan man får godta det som sociala myndigheter be-

stämmer i det här fallet. Enligt min mening är det inte tillfredsställande, med 

tanke på hur många och hur viktigt det här behovet är.  

Vi har nått långt i samförstånd vad gäller den här frågan. Jag hoppas att 

utskottet tar fasta på det intresse som den här motionen har fått och att man 

åtminstone avgör frågan under den här mandatperioden. 

Ännu en gång, även om det i det praktiska livet säkert går ihop, ur struktu-

rell synvinkel är det en skillnad på de sociala tjänster som äldre har rätt till 

och de hälso- och sjukvårdstjänster som äldre har rätt till. Redan erbjuds so-

ciala tjänster, det är inte frågan om det och de är finansierade, dels med 

skattemedel i form av landskapsandelar och kommunala skattepengar och 

avgifter. Jag ser inte något egentligt behov av att förändra det finansierings-

systemet om man går in för en äldreomsorgslag. Det är i stort sett frågan om 

samma tjänster som redan finns, men som inte erbjuds rättssäkert åt alla som 

har behov av dem.  

Vad gäller pensionärer som har god ekonomi, enligt den generella väl-

färdsmodellen ska alla ha rätt till samma tjänster på samma villkor. Det finns 

tjänster som är inkomstgraderade, men det är aldrig så att någon medborgare 

betalar fullt ut vad det kostar utan det är alltid ett delat ansvar. Det är det 

som är den generella modellen, inte den här fattigdomsmodellen, de som inte 

har råd de ska få delvis skattefinansierat och andra betalar själva. Det är lite 

den utvecklingen vi ser av samhället idag, men traditionellt har alla haft rätt 

när man betalar skatt, kommunal- och statsskatt, att erhålla de tjänster som 

samhället erbjuder, antingen avgiftsfritt, som grundskola, eller med en liten 

avgift, som hälso- och sjukvård, den är inte beroende av om man tjänar 

mycket eller lite.  

De sociala tjänsterna är ofta lite annorlunda, men i alla fall, huvudsakligen 

så är den serviceproduktionen solidariskt finansierad genom skatter. Så ska 

det vara också. Det betyder att man kan hålla kvar den progressiva beskatt-

ningen, att de som tjänar mera pengar betalar också mera för att systemet ska 

kunna försörja allas behov.  

Ledamot Åke Mattsson kanske överdriver och lite råddar till alltihopa. Så 

där svårt är det inte, det är bara att hålla huvudet kallt och se hur det funge-

rar. Man gör det till lagstadgade rättigheter och finansieringen fortsätter som 

förut. Skillnaden är den som både ledamot Runar Karlsson och ledamot Ca-

milla Gunell sade, att då måste landskapets budget och kommunens budget 

gå hand i hand med lagstiftningen. Man kan inte göra som nu att folk har rätt 

till färdtjänst, folk har rätt till närståendevård, folk har rätt till det ena och till 

det andra, men tyvärr inte herr Andersson och fru Pettersson, för pengarna 

tog slut i augusti. Det är det som vi vill komma bort ifrån när det gäller rätten 

till äldreomsorgen. Fru Pettersson behöver antagligen hemtjänst fortsätt-

ningsvis om hennes liv ska fungera.  

Herr talman! Jag ser fram emot en snabb och konstruktiv behandling i 

social- och miljöutskottet. 
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Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Är man liten måste man vara smart och det gäller som jag 

sade att ta vara på det man har gjort och som man har tagit fram både 

väster och öster om oss. Sådana enorma resurser har vi inte i landskaps-

regeringen. Det finns ett avgrundsdjup mellan den verklighet som man 

beskriver den i lagtinget och som verkligheten ser ut på socialbyrån till 

exempel. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Nej, nej inte har jag motsatt mig att man tar vara på erfa-

renheter utifrån, men för det kan man väl använda det egna kapitalet 

ganska långt. Det finns gott om det på Åland. Jag är inte alls orolig för 

att vi ska kunna skapa en bra äldreomsorgslag med de resurser som 

finns här och runt omkring oss. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Nej, men då är vi helt överens. Kapitalet används hela ti-

den, oberoende om man nyttjar det som man har tagit fram öster eller 

väster om oss. Hela tiden anpassar man och nyttjar det här. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Ja, men då är saken fixad och ordnad om jag har förstått 

det rätt. Ingen som är emot utan alla tror att det här går att ordna. När 

vi började diskussionen lät det inte så, så vi har kommit ganska långt re-

dan. 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Herr talman! När det här behandlas i social- och miljöutskottet kommer 

det att bli en snabb och effektiv behandling, men det kommer att bli pri-

oriterat naturligtvis enligt den prioriteringsordning vi har. Det finns in-

tresse för den här lagstiftningen så vi får diskutera det. Det var också bra 

att vi tog en lite närmare syn på det här med vad som ska finansieras och 

vad som inte ska finansieras och det är beroende på i vilken kommun 

man bor i osv. Ska man ha snöplogning ända fram till dörren vid en viss 

ålder, ett visst handikapp eller hur ska man gå? Är det en äldreomsorgs-

lag vi ska ha eller är det mer i förhållande till vilket handikapp man har 

för tillfället? En granne till mig är långt över 90 år och klarar sig relativt 

bra hemma och anser sig inte behöva ha så mycket service, medan andra 

kan ha väldigt stora behov redan vid 65 års ålder. Jag förstår att det är 

en svår sak att diskutera och komma med svar redan nu, men jag ville 

lyfta frågan.    

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det är redan så, det är behovet som avgör. Någon måste 

bedöma det och någon är i det här fallet en social tjänsteman. Det blir 

inte alltid så rättvist. Den här lagen är primärt till för att göra att de 

tjänster som erbjuds idag blir lika fördelade bland de gamla. 
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Ltl Åke Mattsson, replik 

Herr talman! Det är också ganska klart att alla betalar oavsett av in-

komst eller förmögenhet, samma avgifter. Så är det t ex inte i barnom-

sorgslagen utan där är det inkomstprövat vilken avgift man betalar för 

barnomsorgen t ex, så där finns en variation. Jag har förstått att nu ska 

servicen erbjudas rakt av. Det är lite sådant som jag ville att man skulle 

diskutera här i salen också.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag försökte ge exempel på tre typer av allmän välfärd, den 

som är avgiftsfri, t ex grundskolan, viss allmänbildning kan också vara 

avgiftsfri. Sedan har vi den där alla betalar samma avgift, som när man 

går till ÅHS, det spelar ingen roll om man är doktor, lärare eller jord-

brukare. När man går dit är ÅHS-avgiften lika. Sedan sade jag att när 

det gäller sociala tjänster finns det ofta inkomstkategorier, men ingen 

betalar 100 procent av tjänsten. Det kan kanske vara riktgivande för den 

fortsatta diskussionen. 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Ltl Johan Ehn 

Herr talman! Den moderata synpunkten efterlystes här tidigare. Jag beklagar 

att jag inte har kunnat komma in i debatten tidigare av olika skäl. Diskuss-

ionen som sådan om äldreomsorgen är väldigt viktig och det är bra att den 

förs upp motionsvägen på det här sättet. Det gör att man kan få en ganska 

bred diskussion om ett ämne som ledamoten Sundback mycket riktigt kon-

staterar att oftast stannar vid att vi enbart säger att det är viktigt, det är en 

stor utmaning och sedan säger vi inte så mycket mera.  

Däremot håller jag inte riktigt med analysen om att vi inte har gjort så 

mycket mera. Tittar vi på vad som gjordes under förra perioden handlade det 

om att vi tog fram ett äldreomsorgsprogram i vilket fanns ett antal olika upp-

drag att gå vidare med. Vissa har nuvarande landskapsregering kommit vi-

dare med och vissa inte. Mycket av det här riktar sig också till kommunerna 

att jobba med. Kommunerna har ju ansvar för den här biten och det tycker 

jag att kommunerna ska fortsätta att ha. Jag ser en problematik i att vi har att 

göra med 16 olika kommuner, som ska göra det här. Jag delar minister Sjö-

grens åsikt att situationen skulle vara betydligt enklare om vi hade en kom-

munstruktur som inte såg ut som den gör idag. 

När det gäller det här med äldreomsorgslagstiftningen har jag haft en 

ganska kluven syn på behovet av den. I äldreomsorgsprogrammet stod det 

vad man skulle göra just vad gällde äldreomsorgslagstiftning. Det var att göra 

en analys av hur läget ser ut i dagsläget, vad det finns för behov. Det är fort-

sättningsvis det första steget, alltså hur ser läget ut och vilket är behovet. Vi 

ska inte gå in och lagstifta i en situation när saker och ting fungerar på ett bra 

sätt. Man ska vara förebyggande också så att man kan se vad som eventuellt 

ska komma, men utgångspunkten måste ändå vara dagens situation.  

Kanske det i dagsläget börjar dyka upp i de diskussioner vi har, framför allt 

i ekonomiskt lite kärvare läge, den situationen där vi måste sätta ner foten för 

vad är en rimlig nivå för omsorg. Däremot vill inte jag hamna i en situation 

där vi drar alla äldre över en kam. Jag vill inte ha en lagstiftning som enbart 
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pratar om att ”äldre” har rätt till allt redan. Allting ska vara behovsprövat. 

Utgående från behov ska man få sin rätt tillgodosedd. Här ser jag att det finns 

behov att fundera vidare på det här och utveckla det.  

Kvalitetsnormsystemen, rekommendationer, vad är det för kvalitetsnor-

mer. Motionen föreslår att man ska tillsätta en parlamentarisk kommitté. Jag 

är inte så säker på att det är den rätta formen att jobba vidare med den biten. 

Vad vi borde göra är att landskapsregeringen i samråd med kommunerna, 

som i dagsläget bedriver den här omsorgen, skulle göra det här arbetet. 

Parlamentarisk kommitté är ingen lösning på arbetet, det är bättre att man 

använder sig av den normala gången, dvs. att landskapsregeringen bereder 

tillsammans med berörda parter. I det här fallet ser jag att berörda parter är 

kommuner.  

Går vi sedan vidare med finansieringen så skulle det vara väldigt intressant 

att få en avstämning på hur finansieringsläget ser ut inom den här sektorn. I 

äldreomsorgsprogrammet, som togs precis i slutet av förra mandatperioden, 

fanns ett uppdrag om att man skulle försöka titta på hur penningströmmarna 

mellan kommunerna och landskapet har gått.  

Vi vet att här föreslås förändringar vad gäller Gullåsens status och ansvars-

fördelningen mellan kommunerna och landskapet vad gäller sjukvård och 

äldreomsorg. Det har vi pratat om väldigt många gånger här. Då borde man 

titta på hur överföringen av pengar faktiskt har slagit för landskapet, lagting 

och landskapsregering och hur det har slagit för kommunerna.  

När vi bytte landskapsandelssystem gjordes ganska stora förändringar på 

hur man stöder den sociala sektorn i kommunerna. Jag skulle vilja se svart på 

vitt hur det har blivit. Nu hör man kommunerna säga att de inte får ersätt-

ning för det som de har blivit ålagda att göra mera, medan landskapet säger 

att de redan har fått den biten. Vi ska komma bort från den diskussionen ge-

nom att få fakta på bordet. Det hoppas jag att man ganska snabbt kan göra. 

Det är en väsentlig del av hur man ska kunna ta sig vidare i diskussionen om 

hur man kan utveckla och säkra tjänsterna som efterfrågas.  

Jag kan säga att jag i princip är positivt inställd till att föra resonemang 

kring att man ska säkra upp tjänster utgående från ett behov inom det här 

området. Att skapa en lagstiftning som utgår från individens grundläggande 

behov och så sätter vi från samhällets sida en rimlig standard på vad vi kräver 

att tjänsteproducenten, i det här fallet kommunerna, ska nå upp till. Då får vi 

en situation där vi kan få den här tydliga rollen att det finns någon som lag-

stiftar, någon som kontrollerar och någon som utför. Det kan man kräva, men 

man måste ta de här stegen. Börja med analysen, var finns behoven, gå vidare 

genom att titta på hur man kan lösa behoven och sedan i sista hand komma 

vidare till en eventuell lagstiftning.  

Vi ska komma ihåg att man kunde fortsätta steget med normerna och med 

andra dokument än lagstiftning. Det är möjligt, jag tänker varken säga ja eller 

nej att lagstiftningsvägen är den enda vägen att gå. Det kan ändå vara möjligt 

att vi måste ta till det i slutändan.  

Tillbaka, hade vi en situation där vi inte hade 16 kommuner är jag säker på 

att kanske lagstiftningsfrågan skulle vara aktuell i dagsläget. Då kunde vi lösa 

det här på helt andra grunder. 

Det här var en syn på hur vi moderater har resonerat i de här frågorna. Jag 

tror att vi kan ta oss vidare tillsammans med er övriga i de här frågorna, men 

en parlamentarisk kommitté ställer jag mig mycket frågande till. 
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det här med lagstiftning i det här fallet, eftersom det inte 

är frågan om någon förnyelse av lagstiftning utan det skulle vara frågan 

om en helt ny lag och en rättighetslagstiftning, är ett väldigt politiskt 

ställningstagande. Att överlämna det till någon grupp som samtalar på 

landskapsregeringens socialförvaltning med kommunerna tror jag inte 

leder någon vart. Jag kan säga vart det leder, jo det leder till att land-

skapsregeringen säger att vi gör en sådan här lag och så säger kommu-

nerna att okey, men ni får betala det och så är det slut med den diskuss-

ionen. Om man verkligen vill komma framåt i frågan tror jag att en 

parlamentarisk kommitté är viktig med det argument som ledamot Ru-

nar Karlsson bl a framförde. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Parlamentariska kommittéer kan vara bra i vissa sam-

manhang när det gäller frågor som är av sådan art att man kan förvänta 

sig att det i grunden kan finnas rejäla åsiktsskillnader hur man ska gå 

vidare med det här. Det kan finnas ett stort behov av att ha en bred 

enighet kring det förslag som sedan läggs fram. Jag är inte riktigt säker 

på att det här är en sådan fråga, som behöver den typen av behandling.  

Det är viktigt att man jobbar vidare och får fram de här bitarna, men 

jag ser inget bekymmer i att man skulle behandla det. Det är precis på 

samma sätt som man behandlar annan lagstiftning här i lagtinget dvs. 

att landskapsregeringen utför beredningsarbetet, lägger ett förslag, det 

kommer till salen, vi får diskutera frågan, det går till utskott, utskottet 

tittar på frågan och därefter fattar man beslutet. För mig i alla fall känns 

det ganska naturligt att göra på det sättet. Parlamentarisk kommitté ska 

man bara ha i vissa enskilda fall, som jag ser det.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Ja man kan ha förståelse för det resonemanget. Jag tänker 

precis som Runar Karlsson har sagt att det skulle vara till fördel för ar-

betet i lagtinget om vi hade mera breda lösningar. Det här är ett sätt att 

uppnå en bred lösning. 

Man kan resonera precis tvärtom när det gäller frågan om problemet 

skulle vara kvar om vi bara hade en eller ett par kommuner. Kvarstår gör 

nog ändå spänningen mellan resursstarkt centrum och en svagare peri-

feri. På sätt och vis kan man vända på steken och säga att i ett sådant 

läge skulle en sådan här lag garantera att alla äldre inte behöver flytta in 

till centralorterna för att få god service utan den skulle också tryggas pe-

rifert. Det är lite hur man ser på saken. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Det kan säkert vara så som ledamoten Sundback säger, 

behovet kan finnas ändå. Som jag sade tidigare så har jag ingen fast 

åsikt i huruvida det behövs en lagstiftning omedelbart. Jag vill ha den 

första delen gjord först och sedan kan jag mycket väl tänka mig att det 

går vidare till lagstiftning så länge det handlar om att man utgår från 

behov och behovsprövning och inte har en generell diskussion om en-

bart ordet ”äldre” eller ”gruppen äldre”. Det skulle vara fel att generali-

sera på det sättet. 
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När det gäller sättet att arbeta på så är jag vän av det parlamentariska 

systemet. Man måste få ett system att fungera så att vi har en regering 

som kommer fram med välberedda förslag, välberedda förslag där man 

sedan också i ett parlament kan resonera sig ihop till breda lösningar. 

Jag ser inte att frågan som sådan innehåller den sprängkraft som t ex de 

andra parlamentariska grupper som har haft uppdrag här, där det är 

väldigt stora skillnader i åsikter. Skulle det finnas väldigt stora skillna-

der i åsikter skulle jag förstå att man gick vidare med en parlamentarisk 

kommitté, men det ser jag inte i det här fallet. 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! I spörsmålssvaret, som landskapsregeringen gav om 

äldreomsorgen, försökte vi redogöra helt kort över finansieringen. Man 

ser på utvecklingen av landskapsandelarna för socialvården. 2005 låg de 

på 9,8 miljoner inklusive anläggningskostnader och 2010 ligger de på 

18,3 miljoner. Det gick inte att analysera siffrorna rakt av och det försö-

ker vi göra nu. Vi håller på med socialvårdens utveckling, en stor utred-

ning. Det är jättesvårt att exakt analysera penningströmmarna, lagstift-

ning och annat. Vi är inte riktigt säkra på det, men vi måste ändå plocka 

ut äldreomsorgen. Vi försöker ta ett brett grepp om frågorna där funkt-

ionalitet och tillgångar är en viktig fråga när det gäller socialvården. Jag 

vill bara försöka få er att förstå att det är mycket svårare än man säger, 

man tror att det är lätt, men det är inte det. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag är helt övertygad om att det inte är lätt. Det är en av 

orsakerna till att man lämnade sitt förslag till äldreomsorgsprogram 

som man gjorde, dvs. man hade utgångspunkterna att det här var en 

fråga som måste utredas vidare för man kunde inte göra det när man 

höll på med planarbetet. Jag har stor respekt för att det krävs tid.  

I mitt anförande ansåg jag att det behövs som grund för de fortsatta 

diskussionerna med kommunerna för att komma vidare med vem som 

ska betala för saker och ting och vem som har betalat för saker och ting 

redan. Att bara redovisa kalla siffror är som minister Sjögren säger att 

det inte säger så mycket för det ska sättas i relation till hur befolknings-

utvecklingen har varit och hur vårdbehovet ute i kommunerna har ut-

vecklats under den här tiden. Vi har ett landskapsandelssystem idag som 

tittar just på ålder osv. Det vore bra om vi får fram analysen som mi-

nistern pratar om. Jag ser mycket fram emot att vi får den så små-

ningom för att kunna få planeringen vidare. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Jo, precis som det i inledningen av den här debatten tala-

des om att man från politiskt håll talar om att äldreomsorgen är en stor 

utmaning, kan jag ibland tycka att debatten fastnar väldigt mycket på, 

jag anklagar inte nu ltl Ehn, vem som ska betala. Det blir den primära 

frågan istället för att försöka ha ett äldreperspektiv, se det ur klientens, 
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de äldres perspektiv. Det blir hela tiden fast vid vem som ska betala. Det 

är jättetrist. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Man kan tycka att det är trist och jag kan också skriva un-

der den biten, men det är också så att man inte kan likt strutsen sätta 

ner huvudet i sanden och tro att den frågan ska försvinna, för den frågan 

kommer fortsättningsvis att finnas där. Framför allt i det läge där vi be-

finner oss nu, där samhällets medel är begränsade. Vi har kanske befun-

nit oss i situationer tidigare där vi inte har behövt fundera lika mycket 

på den här biten utan vi har haft det lättare att konstatera att vi inte be-

höver gå vidare och diskutera vem som ska betala. Man har inte alltid 

gjort på det sättet. I äldreomsorgsprogrammet pratade man just om de 

bitarna, vad man ville åstadkomma och lämnade frågan om finansie-

ringen till ett följande steg. Absolut, vi får inte fasta i penningdiskuss-

ioner, men den får inte heller glömmas bort, det är alltid den som i 

slutändan leder till de problem som vi ser med att få kvalitet och också 

ansvar fördelat mellan olika parter. 

Talmannen 

Replikväxlingarna är därmed avslutade. 

Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. 

Remiss 

5 Äldreomsorg 

Vtm Gun-Mari Lindholms hemställningsmotion (HM 33/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. God-

känns?  

Diskussion.  

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Herr talman! Vi kan konstatera att sittmusklerna bland lagtingsledamöterna 

inte är så väldigt bra. Man måste gå och röra på sig emellanåt, vilket många 

har gjort just nu. Av erfarenhet, som anhörig till äldre, har jag konstaterat att 

om man inte har så får man lov att få väldigt bra sittmuskler när man blir 

äldre för det är inte så många alternativ ibland än att vara hemmavid. 90 pro-

cent av 75 år och äldre är landskapets vision om att ska vara hemmaboende. 

Visst låter det bra, det är en jättetjusig tanke, men jag tror faktiskt att det 

stannar vid att det är en vacker tanke. Så länge allt går bra, där äldre klarar 

sig själv, kan göra allt själv, handla själv, besöka apoteket, man kan gå på den 

nödvändiga, ibland, träffen med sina gamla vänner och väninnor.  

När allt detta flyter på behöver man ingen hjälp, man behöver kanske inte 

ens anhörigas hjälp till att klara vissa delar. Det kan vara en liten sak, som att 

man ramlar hemma på gården när man är ut med soporna en kväll, som gör 

att man inte längre kan göra det man alltid har gjort förut. I det fallet tror 

man att samhället ska träda till. Man har levt ett långt liv, man har betalat 

skatt och man tror att när man behöver service så ska man också få den.  

Är det så att man blir i behov att bo på någon form av institution, ett hem, 

ett äldreomsorgsboende, då fungerar det. Det fungerar jättebra, man har bra 

personal, man har all den service man behöver, men att ha den här mellan-
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formen, den visionen som man har inom landskapet att man ska kunna bo 

hemma, då fallerar det tyvärr. Det är då man är i behov av hemsjukvård, av 

hemvård, av stödservice och förstås av anhöriga. Det som man behöver få är 

att man vet att det kommer någon med mat eller att det är någon som kan 

komma med och handla när man behöver det. Att man får hem de mediciner 

som man måste ha för att klara sig. Att man får hjälp med transport till och 

från sjukhus. Att det är någon som ledsagar en när man ska ut från sitt bo-

ende och åka iväg och handla. Allt det här är väldigt viktigt, att man kommer 

ut från hemmet och gör saker.  

Det kan vi konstatera att den servicen är väldigt olika beroende av var man 

bor. Vi har också sett att den är olika från år till år även om det är i samma 

kommun. Ta till exempel Lemland, Mariehamn, Lumparland, jämför dem så 

ser man att stödservicen är väldigt olika. Mariehamn erbjuder idag väldigt 

snävt när det gäller stödservicefunktionerna, medan t ex Lemland erbjuder 

väldigt frikostigt.  

Varför har man på det sättet? Jo, därför att det är avhängigt vilka budget-

medel som respektive fullmäktige har tillfört den verksamheten. Det här an-

ser jag och jag har också hört idag här i den tidigare debatten, att det är flera 

som anser att det här är fel. Det måste finnas någon form av nivå som berätti-

gar till någon form av basservice, som berättigar till rättigheter för de äldre.  

Jag har förstått att motionerna inte kommer att behandlas, man kommer 

inte att ha tid att behandla dem i utskottet tyvärr. Det här är en form av de-

batt för att föra upp frågorna på den politiska agendan.  

Jag har fått lite olika signaler från de olika partierna på vilket sätt man ser 

på den här frågan och vilken prioritet på den politiska agendan den har. För 

vår del är den här frågan väldigt viktig. Det här är en stor och viktig fråga för 

hela Åland och vi anser att det inte ska vara någon skillnad på var man bor på 

Åland för att erhålla en viss nivå av den här servicen. Det kan inte vara så att 

det ska vara olika beroende av var man bor och beroende av de medel som 

har tillförts av respektive fullmäktige. Alla människor har de här rättigheter-

na på en basservicenivå.  

För vår del kommer vi att driva den här frågan vidare. Det kommer att vara 

väldigt viktigt för oss i valrörelsen och den kommer också att vara väldigt vik-

tig för oss in i nästa mandatperiod.  

Det har varit många olika infallsvinklar i den här frågan under debattens 

gång här tidigare idag och om man gör en kort analys av den ser jag att det 

finns två sidor. Det finns den sidan som ser att det här är ett bekymmer och 

att man vill göra någonting åt det, man har inte alla lösningar, det kan man 

inte heller ha i det här skedet, men man är villig att analysera dem och göra 

något åt det. Sedan finns det en annan sida som mest problematiserar hela 

frågan för att slippa ta tag i den. Det är tråkigt. Alla borde sätta sig ner och 

analysera det här, vad kan vi göra åt det, vad kan vi göra bättre, för jag hop-

pas i alla fall att vi alla inser att det finns ett problem och de kommer inte att 

bli färre utan de blir flera.  

Vi får säga lycka till för båda motionerna, som vi har diskuterat idag, i ut-

skottet, men jag kan också förstå att de här inte blir behandlade. Frågan lever 

i alla fall vidare och det gör den åtminstone för vår del när det gäller i valrö-

relsen och också nästa mandatperiod. Vi måste få ordning på den här verk-

samheten och på lagstiftningen som omringar den. Försök läs den! Det är 
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inte lätt, men vi är ändå ganska vana vid att läsa lagstiftning, fast den här är 

verkligen knepig. Tack! 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Tack för ett fint anförande. Vtm Gun-Mari Lindholm beskrev på 

ett väldigt konkret och belysande sätt problematiken för många äldre idag 

och de lär bli allt fler, som kommer att ställas inför liknande svårigheter.  

Jag var lite förvånad över att det redan var klart att det här inte skulle be-

handlas i utskottet utan att man skulle låta det förfalla. Jag hyser större för-

hoppningar om utskottets vilja att göra någonting för de äldre på Åland. Ef-

tersom den politiska samstämmigheten är så stor i den här frågan torde det 

inte vara så komplicerat i utskottet att fatta beslut, om man vill. Jag utgår 

ifrån att alla vill förbättra äldreomsorgen på Åland.  

Det finns en aspekt som jag ytterligare vill tillföra. Det är att när ekonomin 

blir stramar får kommunen svårare att möta alla de behov som finns, speciellt 

inom den sociala sektorn, eftersom den är den största. Då kan det gå som det 

har gått till exempel i Kökar att man bygger ut institutionsboendet och ser-

viceboendet, med den påföljden att det raserar så gott som hela ekonomin. 

Då är det inte svårt att räkna ut att de som ska bo kvar hemma, de 90 procen-

ten som inte ska bo på institution, de kommer att få ganska lite stöd.  

Det är så situationen är i Mariehamn. Fullmäktige vill satsa stort på Tro-

bergshemmet, man vill bygga nytt och restaurera. Man vill bygga en massa 

annat. Då blir det ont om pengar och då dras det in speciellt just för dem som 

behöver stödservice för att kunna bo kvar hemma och ha en god livskvalitet. 

Det blir mindre färdtjänst, det blir mindre hemtjänst och det är ytterligare ett 

hot mot de äldre.  

Det är precis som någon sade här att om landskapets målsättning är att 90 

procent av alla 75 år och därutöver ska bo hemma är det klart att de inte har 

något annat alternativ, de blir hemma. Vilken blir då deras livskvalitet om 

kommunerna inte kan ge tillräcklig hemtjänst, om människorna inte får 

komma ut, om de inte får färdtjänst eller andra sätt att ta sig till sociala eve-

nemang eller möta sina släktingar eller vad man nu fäster vikt vid i livet.  

Stödtjänsterna är oundvikliga för programmet med att 90 procent ska 

kunna bo hemma. De blir inte färre, de blir fler. Oundgängligen kommer det 

att kosta kommunerna mera. Då är det väldigt viktigt att om resurserna är 

begränsade ska de fördelas rättvist. Det ska inte vara beroende av ovidkom-

mande faktorer hur socialtjänstemännen bedömer, det är inte någon mate-

matisk rättvisa som alltid skipas på de kontoren.  

Det går inte att kontrollera genom att brukaren skulle kunna besvära sig. I 

så gott som alla fall så dömer domstolen att det inte finns grund för att det 

här ärendet skulle vara olagligt på något sätt.  

Situationen som jag ser det är allvarlig, det går inte att sopa problemen 

under mattan så därför har social- och miljöutskottet en viktig uppgift. Så här 

före valet kan kanske utskottet fatta mod till sig och ta ett större steg. De ut-

vecklingssteg som har tagits under den här mandatperioden har tagits av lag-

tinget, inte på den där sidan. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik  

Herr talman! Jag håller helt och fullt med det som ltl Sundback framför. 

Det som jag gav uttryck för var bara den information som jag har fått 
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här på sidan av den formella diskussionen, nämligen att utskottet inte 

har tid att behandla det här. Däremot har ju, om det är så att landskaps-

regeringen finner det här angeläget, landskapet möjlighet även om ut-

skottet inte har behandlat frågan, att ändå tillsätta en kommitté som tit-

tar på de här frågorna. Det är precis som ledamot Sundback säger, den 

här frågan kan inte vara vilande längre. Det här är någonting som är 

akut, som vi måste se till att blir behandlad snarast. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det är precis som vtm Lindholm säger, om regeringen 

tycker att det här är viktigt kan de gå vidare på egen hand. Därför forts-

ätter jag att utmana liberalerna, som både har ministeransvaret i den 

här frågan och som sitter på ordförandeskapet i det utskott som har an-

svaret för motionen. Nu vill vi se resultat! 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Ären-

det remitteras till social- och miljöutskottet.  

Remiss 

6 Deltagande i det europeiska året för aktivt åldrande 2012 

Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 46/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. God-

känns?  

Diskussion. 

Ltl Carina Aaltonen 

Herr talman! Sedan början av 1980-talet har det på EU-nivå ordnats olika 

europeiska år som fokuserar på specifika teman. Tanken är och har varit att 

öka den allmänna medvetenheten kring och få de europeiska nationella rege-

ringarna uppmärksamma på viktiga frågor som EU-länderna tillsammans vill 

lyfta upp och belysa.  

I fjol, 2010, var det europeiska året för bekämpning av fattigdom och social 

utestängning. 2011, alltså i år, är det europeiska året för volontärarbete och 

nästa år, 2012, är det alltså det europeiska året för aktivt åldrande. Liksom 

under tidigare europeiska temaår kommer de här olika förslagen att innefatta 

information om marknadsföringskampanjer, evenemang och initiativ på 

europeisk nationell, regional och lokal nivå.  

Man hoppas från EU-kommissionen att nyckelbudskapen ska komma fram 

och att man ska kunna sprida information om t ex god praxis, om hur man 

gör i andra delar av Europa. Dessutom hoppas kommissionen på att kunna 

uppmuntra alla EU-länder att åta sig vissa specifika åtgärder och målsätt-

ningar fram till 2012 så att konkreta resultat kan presenteras i slutet av nästa 

år.  

Varför är det viktigt att fokusera på aktiva äldre? Ja, det har varit en 

ganska lång debatt kring de äldre på Åland och EU befinner sig i en process 

där invånarna blir äldre. Forskningsrön antyder att den del av EU:s befolk-

ning som är arbetsför ålder börjar sjunka redan från 2012, medan befolk-

ningen som är äldre än 60 år kommer att fortsätta att öka med två miljoner 

människor varje år. Störst tryck blir det under perioden 2015-2035.  
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Den äldre befolkningen har blivit en av våra största utmaningar. Det eko-

nomiska och sociala trycket kommer att öka i hela Europa, men inte bara hos 

oss utan också i andra delar av världen. Samtidigt måste vi konstatera att de 

äldre människorna är en värdefull, men ofta ignorerad tillgång. De gör och 

kan göra en viktig insats för vårt samhälle. Hur ska vi få människorna, de här 

äldre med mycket erfarenhet och kunskap, att bidra ännu mer till vårt sam-

hälle? Oftast så fokuserar man på ålderdom, det är sjukdom, kostnader och 

det krävs vård och omsorg, men samtidigt får vi inte glömma bort att de äldre 

oftast har oerhört mycket erfarenhet, kunskap och en del kan jobba längre.  

Det som kommissionen har velat att man ska lyfta upp under nästa år är 

att medlemsländerna ska kunna jobba för att ta bort hinder så att de äldre ska 

kunna arbeta. Hur ska man kunna jobba deltid t ex, som ett alternativ till att 

gå i förtidspension eller pensionering? Hur ska man kunna göra så att pens-

ionerade ska kunna komma tillbaka till arbetsmarknaden om det är högkon-

junktur och det finns möjlighet att börja jobba igen. Det här skulle kunna be-

tyda att speciellt äldre kvinnor kunde jobba längre och få en bättre pension. 

Hur ska man göra för förebyggande hälsovårdsarbetet, bra arbetsmiljö?  

Det här är frågor som vi också borde kunna diskutera på Åland nästa år. Vi 

hade ett informationsärende till social- och miljöutskottet här i januari där vi 

fick information om att landskapsregeringen har meddelat EU att man inte 

kommer att göra några speciella insatser under detta års temaår för man har 

inte de resurserna. Det anser jag och mina socialdemokratiska kamrater att vi 

borde försöka åstadkomma också på Åland. Därför föreslår vi att lagtinget 

hemställer om att landskapsregeringen uppmanar föreningar och organisat-

ioner inom den tredje sektorn, som även själva deltar i EU:s temaår för aktivt 

åldrande år 2012. Tack, herr talman! 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! När det gäller aktivt åldrande och äldreomsorgen så forts-

ätter det för landskapsregeringens del med fortbildning, workshops och 

föreläsningar. Det vi sade var att vi inte hade några extra resurser för det 

här, men vi har också sagt att det kan vara ett fokusområde när det gäl-

ler att dela ut penningautomatmedel. Då pratade vi om penningauto-

matmedel inom det sociala, sedan har vi hela idrotts- och kultursektorn. 

Det här är lite att slå in öppna dörrar. Vi är fullständigt medvetna om 

det här och kan rikta penningautomatmedel just för ett aktivt åldrande 

inom det sociala, inom idrotts- och kulturrörelsen. I dagsläget så har vi 

på sociala sidan PAF-medel som ska prioritera barn- och ungdomars 

psykiska välbefinnande och integrationsprojekt. Vi kan styra pengarna 

på det viset och det tänker vi också göra. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Det gläder mig att höra att landskapsregeringen har en 

plan på hur man tänker delta i det här europaåret nästa år. Vi har ju 

också fått veta att landskapsregeringen ska vara med och delta i det här 

året som är ett europeiskt temaår för frivilligarbete. Det fick vi veta i EU-

meddelandet som presenterades i januari. Vi har inte sett resultaten av 

vad landskapsregeringen ämnar göra när det gäller det året så därför vill 

vi vara lite före vår tid och se till att det verkligen blir någonting när det 
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gäller EU-året för aktivt åldrande. Det är lovande att det finns planer på 

att bl a använda EU-medel för det här. 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Man kan säkert ha lite olika syn på de här temaåren, vad de har 

för betydelse och om man ska bry sig om dem, men om man vill lyfta någon 

särskild verksamhet är det ett bra tillfälle att samlas kring ett temaår. I det 

här fallet går 2011 och 2012 mycket in i varandra om man vill utnyttja den 

möjligheten.  

Vad gäller frivilligarbete och de äldre är det en väldigt bra kombination. 

Det utgör mycket av det som man kallar för socialt kapital, dvs. det finns i 

välfungerande samhällen ofta en vilja hos medborgarna att bidra frivilligt till 

att förbättra välfärden i samhället. Man borde involvera tredje sektorn myck-

et mera. Ibland känns det som om regeringen tror att de måste göra allting 

själva.  

På Åland finns det ett otroligt föreningsliv och ett väldigt, i många avseen-

den, bra organiserat föreningsliv, men det är nästan aldrig så att de organi-

sationerna lyfts upp till några partners utan de ska vara mottagare av pengar. 

De ska inte själva vara med och bidra till aktiv samhällsutveckling på ett bre-

dare plan. Regeringen borde bjuda in representanter från frivilligorganisat-

ionerna och inte ha tillställningar med någon inbjuden från Sverige, som ska 

berätta hur man gör där och sedan ska vi sitta och lyssna.  

Det finns otroligt med resurser på Åland. Låt oss använda oss av dem och 

inspireras av varandra. Ordna hellre sådana evenemang om man nu måste 

ordna någonting, eller ge pengar till tredje sektorn att de själva får ordna. Re-

geringen behöver inte göra allting själv, man kan ändå utarbeta någon policy 

för de här åren.  

En tredje sektor på Åland är egentligen det civila samhället som fungerar 

bäst, både vid sidan av det som vi håller på med och kommunerna. Det är im-

ponerande vad som åstadkoms inom tredje sektorn. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Jag delar ltl Barbro Sundbacks uppfattning att man borde 

ta bättre vara på tredje sektorn, som är väldigt, väldigt stark på Åland. 

Min uppfattning är att, åtminstone när det gäller den sociala sidan, vi 

har blivit lite bättre, men det finns stort utrymme för förbättringar. Till 

exempel så har vi diskussioner med handikappförbundet och Handi-

kampen om vad vi skulle kunna göra där för att förbättra. Vi har också 

haft diskussioner med till exempel föräldraföreningen Fri från narkotika 

och Power Club där vi gör gemensamma seminarier. Power Club ska nu 

ha en föräldrastödsföreläsning och man ska ha en langningskampanj, så 

vi har blivit lite bättre, men det finns ändå utrymme för att bli ännu 

bättre. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jo, säkert finns det möjligheter att bli ännu bättre. Det 

finns också behov inom tredje sektorn att skapa samverkansstrukturer. 

Där skulle regeringen med pengar kunna åstadkomma väldigt mycket. 
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När man jobbar inom tredje sektorn så finns det en gräns som man 

kommer upp till ganska snabbt, eftersom det finns eldsjälar som vill en-

gagera sig, men sedan går det inte mera, utan man måste få tilläggsre-

surser. Då kan inte varje förening ha en verksamhetsledare, kontor och 

en hel uppsättning med administrativa funktioner utan här borde rege-

ringen stimulera till ett samarbete. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Också den uppfattningen delar jag. På något vis har vi inte 

haft en strategi och ett utvecklingsmål. Till exempel upplevs det att man 

inte får riktigt stöd från handikappförbundet och Handikampen från 

vissa föreningar. Vi ser att det finns 12 årsarbeten på Handikampen och 

handikappförbundet och där borde vi försöka få den resursen och den 

kompetensen som finns att samarbeta. Där har ltl Barbro Sundback 

också helt rätt, vi utnyttjar inte de resurser som finns på bästa sätt i 

dagsläget. Det är också min uppfattning, men det är ganska svårt ändå 

att försöka få till ett samarbete var det än må vara månde. Det är ännu 

en viktig sak som ledamot Sundback tar upp. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det är kanske det mest effektiva sättet att man får pengar 

om man samverkar på ett sätt som gör att verksamheten blir mera pro-

duktiv. Jag känner inte till Handikampen, man får intrycket att det är en 

ganska anonym organisation om det finns 12 anställda där. Man skulle 

kunna tycka att de skulle höras mera om behoven, kraven och intressen. 

Det är synd att de inte hörs mera, det är en viktig verksamhet som både 

politiker och allmänhet borde känna mera till om. 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Herr talman! När det gäller EU:s temaår så har vi av tradition tagit upp 

det i utskottet varje gång vi har lämnat utlåtande till självstyrelsepoli-

tiska nämnden i EU-meddelandet och lyft fram att det är viktigt att man 

lyfter fram frågan och jobbar med den också. Vi har också förslag när 

det gäller frivilligarbetet att man skulle göra en analys över hur mycket 

frivilligarbete det finns på Åland och där kommer de äldre också med. 

Det här är en fråga som det finns två sätt att se på, den borde gå snabbt i 

utskottet att behandla. Vi har annars medlemmar där som är väldigt på-

lästa, engagerade och intresserade av frågan. Har man inte det så tar det 

ganska lång tid att komma vidare. Våra medlemmar är ambitiösa och 

vill arbeta med det här. Det verkar kanske som att utskottet inte vill pro-

cessa ärenden, men det är snarare tvärt om, vi har en prioriteringsord-

ning där lagstiftning går först och därefter kommer motionerna och vi 

har svårt att hinna med. Vi ska i mån av möjlighet titta på den här. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag tror att utskottet säkert har de bästa ambitionerna och 

det är väl det utskott som jobbar kanske mest i lagtinget under också de 

tider som vi inte sammanträder, så jag har stor respekt för social- och 
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miljöutskottets arbete. Jag tror att det säkert kan bli resultat av det här, 

mindre processande och mera resultat så går arbetet undan. 

Talmannen 

Replikväxlingarna är därmed avslutade. Begäres ytterligare ordet? 

 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. 

Remiss 

7 Strategi för kvalitetssäkring 

Ltl Danne Sundmans m.fl. hemställningsmotion (HM 17/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns?  

Diskussion. 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! I den här motionen, som vi har rubricerat strategi för kvalitets-

säkring, föreslår vi en rad åtgärder, som vi finner nödvändiga mot bakgrund 

av att vi upplever att ålänningar generellt sett har lågt förtroende för det poli-

tiska systemet på grund av alla de bekymmer och problem, som har seglat 

förbi och skrivits om i massmedia. Som oppositionspolitiker kan man agera 

på två sätt, man kan glädjas åt regeringens tillkortakommande och se fram 

emot val där folk väljer en annan politisk majoritet eller så kan man inse det 

att folk inte ser skillnad på partier och politiker utan det är vi politiker som 

dras med i det här dåliga förtroende.  

Man har generellt sett dåligt förtroende för självstyrelsesystemet. Det är 

allvarligt och vi vill därför vara konstruktiva och föreslå nödvändiga förbätt-

ringar och förändringar. Vi tror att det här är någonting som alla partier kan 

hålla med om och det här är de absolut viktigaste sakerna att göra nästa pe-

riod.  

Det är många förändringsarbeten, som har startats under den här peri-

oden, som inte kommer att hinna göras färdiga, tyvärr får man säga. Det 

handlar om allt från jordförvärvslagstiftning, näringsrätt, hembygdslagstift-

ning till viktiga reformer som riskerar att bli halvfärdiga eller inte alls påbör-

jade. I motionen nämner vi de viktigaste sakerna som vi tycker att man ska 

satsa på nästa period.  

Nästa period ska bli en period där vi reder upp saker och ting. Kanske vi 

ska tänka på det när vi går till lagtingsval i höst så att man inte lovar så myck-

et mer än att vi försöker reda upp det vi redan har. Man måste inse att under 

nästa period kommer vi att ha den verkliga ekonomiska utmaningen för att få 

det att gå ihop efter den här periodens ekonomiska politik, som har byggt på 

att man skjuter problemen framför sig. Trots det så måste man hitta resurser 

att satsa på de här sakerna för det är helt avgörande för att vi återigen ska få 

förtroende hos befolkningen.  

Som vi sade i den allmänpolitiska debatten är det här jätteviktigt om vi för-

väntar oss att ålänningarna ska komma med på tåget mot mera självstyrelse 

och till och med som jag sade, mycket mera självstyrelse som den här ramlag-

en innebär på sikt. Vi gör inte med det verktyget om vi inte har folkets stöd 
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när det gäller att utveckla självstyrelsen. Vi gör inte med en vid ram om vi 

inte har förtroende att växa inom den stora ramen. Därför är det här av 

största vikt. Passligt vore kanske att tills man får den här ramlagen om det 

nya självstyrelsesystemet, som vi inte får i morgon eller i övermorgon, men 

kanske i nästa vecka om man pratar i bibliska termer, ser vi till att vi har de 

system som vi har idag i skick och är redo för ökat ansvar tillsammans med 

ålänningarna som har förtroende för systemet.  

Kort om de förslag som ingår i motionen, vilka jag också tog upp i den all-

mänpolitiska debatten, är att det politiska ledarskapet och framför allt när 

man kommer till gränssnittet mellan politiskt ledarskap och förvaltningen 

och dess ledande tjänstemän, är en jätteviktig sak. Där behöver politiker ha 

kunskap. Vi behöver i likhet med näringslivet ha ledarskapsutvecklingspro-

gram, som man har i alla företag idag på alla nivåer i princip, särskilt satsar 

man på styrelsenivå så att alla ledande tjänster och ner i organisationen har 

en tydlig ledarskapsmodell så att alla vet hur slipstenen ska dras. Då jobbar 

man mer samspelt och får utnyttja den resurs man har i förvaltningen.  

En viktig sak som vi har debatterat mycket under den här våren är ekono-

mistyrningsverktygen och där är det både preventivt när man budgeterar och 

när vi ser till att vi har rätt styrdokument på plats. Där har obunden samling 

med flera bekymrat sig över det att finansförvaltningslagen som nu antogs 

egentligen inte innebär någonting annat än 13 förordningsfullmakter, som 

gör att all makt i praktiken förs till förordningsnivå. Det är kritiskt för hur de 

här förordningarna ser ut, de kan bli bra, men det vet vi inte, vi har inte sett 

ett utkast heller. Det är jätteviktigt att det arbetet baxas igenom och att de blir 

bra att lagtinget får en tillräcklig budgetmakt så att vi slipper budgetaffärerna 

som har varit.  

När det gäller revisionsmyndigheten är det också kritiskt. Den revision 

som är idag och har varit en längre tid så räcker inte till, den är generellt sett, 

även om den skulle vara fullt bemannad, på tok för liten. Det har tagits fram 

ett förslag till ny revisionsmyndighet och nu har det kastats mer eller mindre 

i papperskorgen. Man skisserar på en annan modell, som vi absolut inte kan 

understöda, där man i princip inte har en revision längre. Man upphandlar 

lite revision externt och det är förvaltningschefen, som är politiskt tillsatt, 

som bestämmer vad som ska revideras. Då hamnar vi verkligen i träsket. Där 

har vi vårens stora politiska skandal om de tankarna förs vidare.  

Vad vi behöver är en fristående revisionsmyndighet med tillräckliga resur-

ser att göra ordentlig effektivitetsrevision så att vi får någon som driver det 

här kvalitetssäkringsarbetet. Det är ytterst kritiskt för att det ska bli någon 

ordning på fögderiet.  

I dagarna kommer det också en lagmotion, den är väl inte offentlig ännu så 

jag ska inte orda dess mera om den, där man gör vissa ändringar i det poli-

tiska systemet när det gäller lagtingets organisation. Där är det också jättevik-

tigt att man gör rätt och att man använder de resurser som vi har till buds för 

själva politiska systemet på ett effektivt sätt, men det får vi återkomma till.  

Sedan tycker vi att det ska finnas någonting som kan kallas för självstyrel-

seombudsmannafunktion, alltså rättschefsfunktionen måste revideras i för-

valtningen. Det är viktigt att säga att det inte är någon kritik mot nuvarande 

tjänsteinnehavare, men själva utformningen av rättschefsfunktionen idag är 

under all kritik, man har rättschefskapet på en tjänsteman vars tjänst sitter 

på politiskt förtroende. Så kan man inte ha det utan man borde ha en fri-
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stående rättschef. Sedan borde man dessutom låta den här självstyrelseom-

budsmannen övervaka näringsrätts- och jordförvärvstillstånd, vilket är en 

stor brist, som den parlamentariska kommittén konstaterade.  

En annan viktig sak är att det görs en maktutredning. Vi skriver här: ”I ett 

litet samhälle gör småskaligheten, släkt- och vänskapsband och övriga re-

lationer att det lätt uppstår ett beroendeförhållande”. Det vet vi alla att det 

finns på Åland. Det här bör klargöras och genomlysas i en maktutredning så 

är det inte så dramatiskt längre som det annars kan vara. Det här är också en 

viktig intentionspolitisk fråga. Den som ska komma in i det åländska sam-

hället ska kunna läsas sig till de här strukturerna för att avdramatisera det 

och göra Åland till ett mera öppet samhälle.  

Det är viktigt att vidta åtgärder så att man undviker korruption, svågerpoli-

tik och framför allt att man undviker att folk misstänker att det förekommer. 

Det är än viktigare i ett litet samhälle. Vi har sett att t ex i Finland, som anses 

vara ett av världens minst korrupta länder, har det funnits tydliga korrupta 

strukturer där man har understött varandra. Det byket har tvättats mer än väl 

i media. Vad säger att det inte finns sådant på Åland också.  

Vi tycker också att det ska etableras ett s.k. whistleblowersystem där man 

ska kunna anmäla sådana här oegentligheter utan att få repressalier eller 

hamna illa ut. Det är också viktigt i ett litet samhälle, det är svårt att ta fram 

obekväma saker utan att själv drabbas av det. Det här ser vi som en helhet, 

maktutredning, handlingsplan och korruption och whistleblowersystem. Det 

finns inget bra ord på svenska för det. Generellt sett borde man ha ett system 

för att granska det här, det är också någonting som en revisionsmyndighet 

kan göra, att man har en hållbar nivå på byråkratin. Har man byråkrati så ska 

den uttryckligen ha någon nytta, den ska inte finnas till för sin egen skull.  

Det finns kanske inslag i de flesta byråkratiska processer som kan effektivi-

seras bort generellt och framför allt sett ur vilken procedur man använder för 

att genomföra byråkratin, alltså användning av nya verktyg, ansökningar på 

webben, elektronisk hantering osv. Det är ett jättebra exempel att man har 

tagit i bruk det nya jaktsystemet där man söker på webben, vilken enorm 

lättnad det kommer att bli för alla parter, jägare kan söka fritt från tid och 

rum och tjänstemännen kan likaså hantera det på ett helt annat sätt. Det ger 

en försmak på vad man kan göra i det stora hela.  

Det har också att göra med uppdatering av IT-systemet, det arbete som är 

igångsatt, men som man som utomstående har en känsla av att går väldigt 

långsamt och får stå tillbaka för att man inte prioriterar det riktigt högt. Det 

är klart att man är illa pinad av de ekonomiska förutsättningarna, men man 

måste se det här som viktigt att genomföra för att på sikt spara pengar och då 

måste det få svida lite initialt när man köper systemen. Man måste ha en stra-

tegi samtidigt hur man effektiviserar med dem så att man kan räkna hem 

vinsterna av dem. Det kan man.  

Vi är också bekymrade över lagberedningen som idag får lagbereda mycket 

till papperskorgen. Där måste man få gränssnittet mellan politiken och lagbe-

redningen att fungera bättre. Lagberedningen är hårt ansatt av det som vi är 

tvingade att göra, EU-direktiv, men sedan förekommer det också mycket lag-

beredning som är trögt på grund av politisk oenighet och man ändrar hit och 

dit. Man borde först prata ihop sig politiskt och sedan gå till hantverkaren. 

Det är ungefär som om man tar hem en hantverkare och renoverar huset utan 

att man vet var man vill ha väggar och vilka tapeter man vill ha och så måste 
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man ändra osv. Den värdefulla resurs som lagberedningen utgör måste han-

teras ytterst varsamt och prioriteras noga.  

Sedan tycker vi till sist att man skulle införa ett kvalitetsledningssystem. 

Det finns också goda exempel på hur det tillsammans med tydlig revision osv. 

blir i sig själv drivande att hålla koll på kvalitetsarbetet och uppmärksamma 

brister och utvecklingsbehov. Att införa kvalitetsledningssystem i landskaps-

förvaltning är relativt enkelt eftersom en byråkratiskt organiserad förvaltning 

ofta är lättare att certifiera än ett företag som inte har samma rediga struktur. 

Det skulle då bli en åtgärd som till sist knyter ihop de andra åtgärderna och i 

kombination med dem visar fortsättningsvis på vilka förbättringsåtgärder 

som är mest angelägna. Det är i huvudsak de förslag som motionen innehål-

ler.  

Sedan finns det också andra saker som vi inte har nämnt. Det är de refor-

mer som är på hälft och som kommer att bli på hälft fram till valet. De är jät-

teviktigt att man under nästa period går i mål. Det reformer som startas i bör-

jan av en valperiod måste man ha som mål att genomförs under perioden. 

Det är galet att vi nu högst troligen går över ett val och det kommer en ny re-

gering och det i sig fördröjer processen. Man ska bli van med sina roller och 

det ska ändras osv. Det är bättre då att man har en tydlig tidsplan att man gör 

det här under perioden. Det var i sammanhanget en parentes. Listan kunde 

göras dubbelt längre. Det här är de viktigaste sakerna för att få ordning på 

själva systemet. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Herr talman! Några kommentarer när det gäller utveckling av ledar-

skapet. Vad jag förstår och har uppfattat har det pågått ledarskapsut-

bildning under perioden på flera nivåer så det är väl någonting som re-

dan pågår och pågått länge. Därför förstår jag inte varför man påpekar 

det. Det finns flera av de här sakerna som pågår, t ex uppdateringen av 

IT-systemet, som nog ledamot Sundman nämnde att det går för lång-

samt, men det är stora saker på gång. Man ska också involvera gymnasi-

alstadiets hela IT-sida i det här. 

Kvalitetsledningssystemet inom förvaltningen är väl ingen dum idé, 

men en kvalitetssäkring av det politiska systemet, hur får man fram ett 

sådant program, vem ska ta fram det eller finns det redan något att titta 

på? 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det finns i den här motionen, de nio punkterna är ett pro-

gram. Det här är delar som måste få plats för att kvalitetssäkra själva sy-

stemet, men den sista punkten, kvalitetsledningssystem för själva för-

valtningen är för själva landskapsförvaltningen och underlydande myn-

digheter. När det gäller ledarskapsutveckling är det sant att det pågår 

ledarskapsutbildning kontinuerligt, men den nivå man inte berör är den 

politiska nivån, ministrar, lagtingsledamöter, samspelet däremellan. 

Vad är det som säger att vi människor av folket som har ställt upp i val 

och blivit lagtingsledamöter är experter på ledarskap naturligt bara för 

att vi valda av Ålands folk att sitta i lagtinget. Så är det inte. Vad är det 

som säger att alla sedan som ska ingå i landskapsregeringen, som nästan 

uteslutande rekryteras från de här valda lagtingsledamöterna, kan le-
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darskap. De förstår sig på sitt interna ledarskap och gränssnittet till 

landskapsförvaltningen och framför allt samspelet i lagtinget. Inte är det 

så. De behöver också ledarskapsutbildning. Vi måste våga säga att vi 

själva behöver utbildning också. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Herr talman! Visserligen. Nu kan jag inte riktigt vad som händer när 

man kommer till landskapsregeringen. Alla behöver säkert någon form 

av ledarskapsutbildning, det tvivlar jag inte på. Att sätta det på lagtings-

ledamöter och kalla politiska grupper, nå det kanske är bra, men jag tror 

att de här utbildningarna förekommer på politisk nivå även i landskaps-

regeringen. 

Att de här punkterna som ledamot Sundman har tagit fram ska kvali-

tetssäkra på något sätt vet jag inte. Jag tror att man behöver ha ett annat 

system än att bara tala om de här punkterna. Det brukar ofta vara en 

fråga från oppositionen, på vilket sätt. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Genom att genomföra de här punkterna och få verktygen 

på plats, processen att fungera, får man högre kvalitet i förvaltningen. 

Då undviker man de problemen. Ta alla tidningarna, som har kommit 

under den här perioden, och sätt ut dem på ett golv, så ser man vad pro-

blemet är. Ta skandal för skandal, affär för affär. Inte är det egentligen 

några andra problem än just de här uppräknade och särskilt de tre 

första. De är inte i någon prioritetsordning. Då får man högre kvalitet. 

Sedan är det klart att det kan krackla i alla system och oavsett kvalitets-

ledningssystem osv. Som jag sade i mitt anförande under den allmänpo-

litiska debatten kan man ändå föra en tokig politik och det har också va-

rit orsaken till några av affärerna, men det är ändå mest okey, eftersom 

det är tillåtet att ha en annan politisk inriktning än vad oppositionen 

har. Det avgör ju Ålands folk vilken politik man ska föra, men själva kva-

liteten på förvaltning är någonting som vi alla måste engagera oss i.  

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Det är två saker i ltl Danne Sundmans motion och anfö-

rande som jag särskilt vill poängtera och tacka för att han tar upp. Det 

här med maktutredning så föreslog vi också från socialdemokratiskt håll 

redan för några år sedan. Det borde verkligen komma till stånd en så-

dan. Det skulle vara väldigt klargörande för alla oss som deltar i besluts-

fattandet på Åland.  

När jag läste motionen såg jag att det är mycket som egentligen borde 

skötas av en välutvecklad revisionsmyndighet. Jag tackar för det klar-

språk som ltl Sundman har om den här som nu är under planering, den 

här light-versionen, som verkar ha som enda mål att vara villig. Jag 

hoppas att det blir nya överläggningar och att fler vågar vara tydliga med 

vad man tycker. 
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Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Jag har tidigare varit så drastisk att jag har sagt att om 

man inte ser till att det finns revisionsresurser, revisionen är garanterad, 

hotar det i förlängningen demokratin. Det system som man nu ritar på 

är odemokratiskt. Då ska vi inte heller oja oss över diktaturer ute i värl-

den för vi skapar själva en icke-kontroll. Vi kan inte säga att vi är ett 

folkstyre för folket har ingen kontroll, folkets representanter har ingen 

kontroll på vad som sker. Det är en fråga med långt längre bärighet än 

att det bara är en sak som vi inte är överens om. Vi måste absolut 

komma bort från de tankarna att ha en politiskt styrd revision. Att poli-

tiskt se till att en tjänsteman avgör vad som ska revideras. Vi måste ha 

en oberoende revisionsmyndighet som på något vis kan reparera den 

skada som hittills har åstadkommits för att vi har haft för lite revisions-

resurser, som vi alla erkänner att vi har haft. Nu är det ännu värre när 

tjänsterna inte har varit tillsatta. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Det är lite lustigt ibland hur saker sammanfaller. Jag skrev 

precis idag innan jag gick hit till plenum, ett papper om den framtida re-

visionsmyndigheten. Där konstaterar jag att det offentliga målet med 

den offentliga revisionen är att främja och säkerställa tilltron till att 

principerna för en rättsstat och demokrati förverkligas i skötseln av fi-

nanserna och det offentligas verksamhet. Det är precis som ltl Sundman 

säger, det är medborgerliga rättigheter att ha den här granskningen av 

de offentliga finanserna och hur de sköts. Det är någonting helt annat att 

revidera ett samhälle än att revidera aktiebolag. Dessutom, vart ska 

medborgarna vända sig om man har klagomål, som man t ex kan göra i 

andra länder. Till t ex Statens revisionsverk kan man som medborgare 

vända sig med sin kritik. De tar sedan i sin tur upp frågan med riksdag 

och regering. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Vi är helt överens, ltl Gunell och jag. Det som man nu skis-

sar på stjälper demokratin i sina grundvalar om man går in för en sådan 

revisionsmodell, som en ersättning för den modell som vi har idag, som 

redan har brister. Man måste ta revisionsverkets utredning och lite skala 

ner den och anpassa den för våra förhållanden och genomföra det istäl-

let. Vi måste satsa på revision. Det vet vi, att satsa på revision innebär 

intäkter på sikt i form av effektiviseringar. Då får vi en resurs som hela 

tiden kan fundera på hur vi kan göra saker på rätt sätt och som kan ta 

fram problem och förändringsarbete i förvaltningen. Det är av största 

vikt. Om man ska utse någon av de allra viktigaste sakerna i den här 

motionen är det just det att det kommer en bra revision på plats. 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Visst är vi politiker själva delaktiga i det som sägs ute i 

samhället och också till viss del politikerföraktet. Om ltl Danne Sund-

man vill så kan jag räkna upp otaliga affärer och braskande tidningsru-
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briker från förra mandatperioden, från förrförra mandatperioden, från 

förrförra mandatperioden och där har politikerna ett stort ansvar. Det är 

en intressant motion, men mycket är på gång. Vi håller på med ledar-

skapsutbildning inom förvaltningen, vi fortbildar avdelningscheferna 

och politikerna i ekonomisk styrning, vi har tagit fram en finansförvalt-

ningslag, vi har stärkt lagberedningen, vi håller på med IT, med hemsi-

dan, med elektronisk fakturahantering. Vi håller också på med revision-

en. Så mycket att göra och så lite tid. Det här arbetet lär fortsätta för 

nästa landskapsregering. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Under punkten lagting och landskapsregering version 2.0 

berör jag just det att hur använder man sin tidsresurs i landskapsrege-

ringen. Det är också jätteviktigt att prioritera viktigt utvecklingsarbete. 

Idag har många ministrar en roll av superavdelningschefer och sysslar 

med daglig förvaltning, de hinner inte med och måste lämna det här.  

Som jag konstaterar i motiveringen är det naturligt med politiker-

förakt, det är naturligt med olika åsikter i sakfrågor, det är naturligt med 

olika ideologier och det skapar också förakt på en del håll, man håller 

inte med en annan politiker eller en vän eller kollega för att man har 

olika politiska åsikter. Det är en sak, men en annan sak är när det inte 

fungerar, de rubriker som kommer när systemet inte fungerar. Det är de 

rubriker som jag vill åt. Sedan ska vi ha en livlig debatt och ha olika upp-

fattningar i sakfrågorna. Det kan man ha i större utsträckning när de här 

systemen är på plats, då tar inte de här problemen en massa politisk 

energi. Vi borde ha vår politiska energi till att diskutera politik och inte 

en massa problem i systemet.   

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Diskussionen om att skilja politik och förvaltning är jät-

teintressant. Det är en fråga som jag ställer mig dagligdags och fast jag 

försöker skilja mellan politik och förvaltning så hinner man inte. Vi 

skulle behöva ha en ocean av resurser till landskapsregeringen. Trots att 

vi har självstyrelse, trots att vi har egna lagar är vi så underbemannade. 

Det är precis det som är sanningen. När man är minister så har man 

bara sig själv, man ska svara på mail, man ska svara i telefon, ta fram 

material, göra research själv. Alltså det är ett hästarbete. Vi har ju inte 

några sådana resurser. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det är ett stort problem. Det är ett hästarbete att vara mi-

nister och man har bara sig själv. Det är precis så som minister Sjögren 

säger. Det har jag och obunden samling en idé om hur vi skulle kunna 

lösa och underlätta. Utan att resurserna totalt sett för politik ökas så kan 

man ta resurser från ersättarsystemet i lagtinget. Delvis med hjälp av 

landskapsregeringen och samtidigt också stärka oppositionens resurser, 

men framför allt att hjälpa landskapsregeringsledamöterna. Fast jag är i 

opposition så inser jag att det allra viktigaste är att exekutiven fungerar, 

ministrarna får en viss avlastning. Man hinner inte med att dricka upp 

det vattenfall som idag rinner över den som är minister. De problemen 

måste vi ta på allvar. Det är snarare ett underverk att de människor som 
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har de posterna inte brakar ihop. Är man inte beredd att göra de här 

förändringarna så att vi frigör resurserna så kan vi inte göra det, tyvärr. 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Lite av de tankar som tas upp i motionen tänkte jag beröra i den 

sista punkten på föredragningslistan idag, min motion om effektivare förvalt-

ning. Kanske det inte är någon kvar då alls så jag passar på att ta några ord 

nu istället. Det är en väldigt väl genomarbetad hemställningsmotion, den ska 

ltl Sundman och obunden samling ha heder av. Som jag också sade i den all-

mänpolitiska debatten i en replik åt ltl Sundman är jag positiv till många av 

de förslag som tas upp. Det som sades och som nämns i motionen att förtro-

endet hos folket just nu är lågt är riktigt.  

Redan för två år sedan på Ålands framtids årsmöte tog jag upp den här 

problematiken och vad man kunde göra åt det. Jag håller med om det som 

sägs att mycket av problemen bottnar i bristen på ledarskap, därför är ledar-

skapsutbildning viktig. Jag håller med om de flesta frågorna så det är onödigt 

att ta upp tid och stå läsa och upprepa det, men några frågor har jag som jag 

vill ta upp.  

För det första när det gäller ekonomistyrningsverksamhet och revision så 

är det väldigt viktigt att man har en fungerande revision och det är väldigt 

viktigt att man har en fungerande IT-förvaltning. Av någon anledning som jag 

inte kan sätta riktigt fingret på har den här landskapsregeringen inte tyckt att 

man ska satsa resurser på det. Jag vet inte varför, men det är märkligt. Det är 

två oerhört viktiga saker om man ska ha en fungerande förvaltning.  

Det sägs i motionen att man vill ha tillräckliga resurser för effektivitetsre-

vision vilket jag berömde i den allmänpolitiska debatten. Det är möjligt att 

motionärerna och jag tänker på olika saker när vi pratar om effektivitetsrevis-

ion. Här pratas det om att man ska garantera att skattemedlen ska användas 

så effektivt som möjligt, att medborgarna erhåller service av god kvalitet och 

man ska säkerställa lagtingets inflytande. Det här är viktiga saker, det är inte 

frågan om annat, men när jag tänker på effektivitetsrevision tänker jag på en 

revisionsenhet som går in i förvaltningen, inte jagar enskilda tjänstemän och 

försöker hitta fel och brister och ställa till oreda utan att man faktiskt försö-

ker hjälpa till och förbättra processerna och ge goda råd, har ni tänkt på det 

här, det här verkar vara onödigt dubbelarbete, ni borde kanske göra så här 

istället. Det tänker jag på när jag pratar om effektivitetsrevision, så nu ställer 

jag frågan om vi ser olika på det?  

De motiv som nämns här anser jag inte alls är oviktiga, men effektivitets-

revision ser jag som en stödresurs för förvaltningen, en stödresurs som kan 

hjälpa till och få en så effektiv förvaltning som möjligt. Jag kan återkomma 

till det senare.  

När det pratas om en maktutredning för det åländska samhället sägs det i 

början ”i ett litet samhälle gör småskaligheten, släkt- och vänskapsband och 

övriga relationer att det lätt uppstår olika beroendeförhållanden.” Det är gi-

vetvis sant, men det är inte bara nackdelar heller med ett litet samhälle. Jag 

vill hävda att det finns en extra helt frivillig och folklig revision om det upp-

står någon korruption eller någon typ av maktmissbruk. I ett litet samhälle 
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behöver det inte bara vara nackdelar, min uppfattning är att den åländska 

allmänheten följer med väldigt noga om det sker några felaktigheter.  

Till sist när det gäller kvalitetscertifiering så nämns det att det borde upp-

rättas kvalitetscertifieringssystem för landskapsförvaltningen. Man nämner 

hur sårbar delar av den åländska förvaltningen är på grund av att kompeten-

sen hänger ihop med enskilda individer som har ett brett arbetsfält. Det är 

sant och ett kvalitetsledningssystem utöver de motiv som nämns här skulle 

också ha en stor nytta när det gäller att introducera nya arbetstagare. Fortfa-

rande hör jag att sådana som börjar inom landskapsförvaltningen har väldigt 

svårt att komma in i arbetet, att få reda på vad som har gjorts tidigare, vad fö-

regångaren har gjort. Introduktion och skolning lämnar mycket övrigt att 

önska. Det var de kommentarer som jag helt kort hade, herr talman! 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! När det gäller effektivitetsrevision kan man enkelt säga att 

det är allt annat än vad man kan kalla sifferrevision, att man dels ser det 

som står i motionen, att resurserna används på ett effektivt sätt, men 

också att man går mer djuplodande in, precis som ltl Anders Eriksson 

säger, och granskar verksamheten, föreslår förändringar, stöder utveckl-

ingsarbetet och tar sig tid att verkligen benchmarka förvaltningen och 

säga att sådana här nyckeltal har vi på Åland. Jämförbara institutioner 

gör så här istället och då får man sådana här nyckeltal osv. I rapport-

form ger man instruktioner hur man kan förbättra för att få högre effek-

tivitet. En organisation där man direkt kan säga att det här skulle ha be-

hövts när man bildade den är ÅHS där man först nu börjar komma till 

rätt strukturer. Man borde ha satt dem på plats från början. Det finns 

många andra exempel också där effektivitetsrevision skulle ha sparat 

enorma resurser inom landskapsförvaltningen, t ex nu när vi bildar en 

ny gymnasieskola, hur vet vi att den sedan fungerar effektivt.    

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Det sistnämnda är viktigt att notera och det är rent av för-

vånande att ÅHS som är en stor organisation och en stor arbetsgivare 

först nu börjar revideras. Jag blev väldigt förvånad när jag fick reda på 

det.  

När det gäller effektivitetsrevision är min uppfattning att man har 

haft ganska mycket fokus på att hitta fel, det är väl kanske för starkt att 

säga jagat enskilda tjänsteutövare, men det har varit mycket fokus på att 

hitta fel istället för att ha den stödjande och hjälpande funktion. Den är 

minst lika viktig, för att inte säga mera viktig när det handlar om revis-

ion. Med den lilla förvaltning vi har måste alla dra åt samma håll och 

försöka få det att löpa på så bra som möjligt. Så som revisionen har varit 

upplagd nu så har det många, många gånger skapat stora problem. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det är av yttersta vikt att revisionen fungerar profession-

ellt och är stödjande och hjälpande och inte drar på sig epitet från något 

kortspelsnamn utan är just så att man känner att nu får man hjälp, nu 

får jag hjälp att bli effektivare, nu får jag hjälp att ta tag i de problem 

som min verksamhet har. Den inställningen har en professionell revisor 

idag, både i det offentliga och i det privata så det kan man utgå ifrån om 
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man anställer revisorer som sysslar med det här. Det är jätteviktigt att 

de gör det och inte tar den som man tror är den billiga modellen när 

man upphandlar revision. Vi måste ha egna revisorer som jobbar under 

tjänsteansvar i en myndighet. Det är en absolut avgörande detalj, sedan 

kan man diskutera omfattningen och det hoppas jag att vi får göra vid 

kommande tillfälle. 

Talmannen 

Replikväxlingen är därmed avslutad. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Den här motionen ska nu remitteras till lagutskottet och jag är 

väl den enda representanten för lagutskottet här nu. Jag har inte sett till nå-

gon annan under de senaste timmarna. Motionen är intressant, men den är 

något ovanlig. Om man hyser den här uppfattningen som motionärerna har, 

dvs. att det åländska folket i stort sett har tappat förtroendet för de politiskt 

ansvariga och att det beror på en massa omständigheter som kräver ett om-

fattande förändringsarbete och att det är nödvändigt för att återskapa förtro-

endet hos befolkningen, så är väl hela motionen närmast att betraktas som ett 

misstroende. Jag kan inte förstå den på något annat sätt. Ja, möjligen så att 

den på något sätt är en regeringsdeklaration för de obundna när man säger 

att det här är någonting som man ska genomföra i den kommande landskaps-

regeringen. Det blir väldigt svårt, åtminstone för mig, att driva det här som en 

hemställningsmotion. Dess politiska verkningar är något annat än uppma-

ning till landskapsregeringen. Det kanske skulle vara, om man verkligen vill 

ha en förändring till stånd och diskutera det här i lagtinget, bättre att den 

skulle få en annan utformning.  

När det gäller de enskilda punkterna så det här med att kvalitetssäkra det 

politiska systemet och att politiker måste genomgå någon slags ledarskapsut-

bildning ingår inte i det demokratiska uppdraget. Var och en medborgare har 

rätt att ställa upp i val och blir man vald så blir man det i egenskap av de kva-

lifikationer som man representerar. Man utkrävs ett ansvar för det som man 

har lovat i samband med val och den politiska kontrollen sker av väljarna vid 

nästa val. Jag har aldrig riktigt förstått den demokratiska aspekten på den där 

diskussionen, men ledamoten Sundman har haft något liknande tidigare.  

Däremot finns det i lagtinget och även i regeringen och den delar jag också, 

brister på hur ett parlamentariskt system ska fungera och hur det ska vara ut-

format. De flesta kommer från kommunalpolitiken och det betyder att tjäns-

temännen ofta har ett stort inflytande över politikerna. Regeringens uppgift 

är att säga vad man vill göra och vad man tänker förändra. Den här rege-

ringsperioden har varit en enda utdragen utredningsprocess där man sedan, 

alltid sedan, skulle komma fram till vad man skulle göra, men vi ser inte att 

den här regeringen kommer fram till någonting utan det blir kanske någon 

flagghissning nu och då.  

Några konkreta förändringsreformer har inte genomförts annat än gymna-

siereformen, som egentligen var den förra regeringens verk. Sedan har det ut-

retts saker som i och för sig är bra och så har vi implementerat direktiv osv., 

men några besked om vad som ska göras inom olika områden, t ex i relation 

till handlingsprogrammet, finns inte. Det är väl det som skapar medborgar-

nas bristande tilltro till både lagting och landskapsregering just nu. Om man 
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vill få förändring på det måste man ställa ett misstroende. Genom hemställ-

ningsmotion går det inte att göra sådana förändringar att förtroendet skulle 

återskapas. Tack, herr talman! 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Det hör till det politiska spelet att komma med påståenden 

som saknar relevans, att ingenting har gjorts och ingenting har hänt, det 

är utredningar och utredningar. Det är kvalificerat struntprat. Fullstän-

digt. Titta på lagframställningarna, titta på de reformer som har genom-

förts under den här perioden som man har pratat om i åratal, plus att vi 

har haft en ekonomisk kollaps i systemet. Vi pratar barnomsorgslag, fi-

nansförvaltningslag, gymnasialstadielag, förändringar i jordförvärvsför-

ordningen. Det finns hur mycket som helst. Det är en del av det politiska 

taskspelet, men någon sanning i det finns det inte. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Ja, jag vände mig i första hand mot ledamot Danne Sund-

man med anledning av motionen. Gymnasielagen kom egentligen till 

förra perioden, jordförvärvslagen har det inte blivit något av, barnom-

sorgslagen tar lång tid och inte får vi riktigt svar på vad det ska bli av 

olika reformer som man har introducerat. Inte förväntar jag mig att mi-

nister Sjögren ska ha samma uppfattning som jag, men jag har varit 

ganska länge i det här parlamentet och sett regeringar komma och rege-

ringar gå. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Jag vände mig till ltl Barbro Sundback när hon på känt 

manér försöker ringakta det som har gjorts. Det måste vara en större 

trovärdighet i kritiken, det måste vara en trovärdighet i oppositionspoli-

tiken också. Det är något som man helt glömmer bort. Att räkna upp de 

saker som man tycker att inte har gjorts och i svepande ordalag kritisera 

att ingenting är gjort, det är utredning på utredning. Det stämmer inte. 

Flera saker har den här landskapsregeringen kommit i mål med och 

nästa, den stora, stora reformen innan den här mandatperioden är slut, 

är en ny ÅHS-lag, en patientorienterad ÅHS-lag som är en stor, stor re-

form för ålänningarna. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Ja, jag väntar på att utkomststödslagen är här nästa vecka.  

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Återigen har vi en viktig fråga på agendan, men det är ytterst 

glest på talarlistan så man behöver inte begära replik utan man kan begära 

ordet istället för man är nästa på tur. Det är synd. All heder till de tappra del-

tagarna och åhörarna. För en politiker som jag, som står på vågens framkant 

och vill utveckla Ålands självbestämmande väldigt långt, är det här pin-

samma saker. Det här borde jag och vi i obunden samling vara tysta om och 

försöka dölja och sopa under mattan. Det här gynnar inte den inriktning som 

vi egentligen förespråkar, men vi inser att problemen är så pass allvarliga att 
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det enda man kan göra är att ta ut mattan och skaka den och försöka reda 

upp det. Det går inte att måla över rosten, det går inte att försöka övertyga 

ålänningarna att kejsaren har jättefina kläder, titta vad de blänker, guld och 

glitter. Han är ju naken och det ser ju folket. Därför gör vi på detta viset.  

När det gäller formen, en hemställningsmotion, visst hade vi kunnat väcka 

ett misstroende och slagit på stora trumman och störtat regeringar osv., men 

det är inte det som är problemet. När det kommer ny regering är det ändå en 

regering som ska tas ur det parlament som ålänningarna har valt. Även om 

det skulle bli ett nyval eller efter det ordinarie valet 16 oktober i år om 207 

dagar, så kvarstår ändå problemen. Det är också oärligt att försöka säga till 

folk att det bara är välja nya politiker, det är de nuvarande som inte kan, där-

för fungerar det inte. Det är inte heller sant, det är olika system som vi har, 

det är olika åtgärder som behöver göras, därför lyfter vi upp det i en hem-

ställningsmotion. Nog förstår vi det också att inte kommer det att bli så att 

hemställningsmotionen godkänns och åtgärderna genomförs utan det hand-

lar om, som ltl Sundback sade, att i nästa regeringsprogram måste man förut-

sätta att åtgärderna är med och att man verkligen nästa regeringsperiod sat-

sar på att konsolidera verksamheten, att få ordning och reda på sakerna. Det 

handlar som sagt inte bara om att byta ut och välja nya politiker utan det är 

generellt. Det handlar det om när det gäller den förda politiken, om liturgier, 

åsikter i sakfrågor osv., då handlar det om det, men inte när det gäller de här 

frågorna. 

När det gäller ledarskapsutbildning så visst är det så att det i huvudsak är 

fokus på förvaltning och ministrar och det interna ledarskapet, det politiska 

ledarskapet i regeringen och samspelet med parlamentet. Parlamentarismens 

spelregler är kanske det man borde våga erkänna att det behövs utbildning i. 

Sedan är det viktigt, där har utvecklingen gått framåt när det gäller lagtinget, 

man ska erbjuda språkkurser, kurser i vett och etikett och allt som man har 

behov av, men en lagtingsledamot ska aldrig påtvingas en kompetens eller 

utbildningskrav. Det enda man ska påtvingas är att ha folkets förtroende, att 

komma från ett val och vara vald till lagtinget. Ju närmare förvaltningen man 

kommer, för att det ska fungera, behöver ministrarna, avdelningscheferna 

och övriga förvaltningstjänstemän vara samspelta och då behöver man ha en 

gemensam ledarskapsmodell som fungerar.  

Återigen, som jag sade i mitt förra anförande, är politiker inte några över-

människor som kan allt det här från början och bara kan sätta sig på sin mi-

nisterstol. Så är det inte, de är bara vanliga människor som kommer från nå-

gon verksamhet. Det vanligaste är att man inte har haft någon ledande roll 

och inte förstår sig på vare sig ledarskap eller hur man prioriterar sin tid osv., 

sedan hoppar man på ett rusande tåg och sedan hinner man aldrig till 

främsta vagnen innan tåget är vid slutstationen. Man måste erkänna de här 

problemen, man måste vara ärlig och ta fram dem och föreslå lösningar på 

dem. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag tycker ändå att min analys av den här motionen funge-

rar ganska bra. Den är tvådelad på det sättet att den för det första utgår 

från att man menar att det finns ett allmänt misstroende gentemot nu-

varande politiska regim. Det andra är att det bakom den rent politiska 

verkligheten finns strukturer som måste förändras, men att de inte 
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kommer att kunna genomföras nu förstås utan det finns en deklaration i 

slutet av motionen där man antyder att de här måste genomföras i 

kommande landskapsregeringsprogram. Det är en slags regeringsdekla-

ration från obundna partiets sida. Den är väldigt intressant och väl värd 

att granska, men i lagutskottet blir det svårt att behandla den. Ska man 

ta fasta på misstroendet, åtgärderna eller både och. Vi kommer antaglig-

en inte heller att behandla den eftersom vi har så mycket annat där som 

tar så mycket tid. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Min tro till lagutskottet är att de koncentrerar sig på 

klämmen och föreslår att klämmen godkänns. Då är vi en bra bit på väg. 

Visst är det som ltl Sundback säger att det här är frågor som egentligen 

inte hör hemma i en hemställningsmotion, utan måste tas i ett bredare 

perspektiv i ett regeringsprogram. Som jag sade i mitt anförande i den 

allmänna politiska debatten är det här någonting som alla borde vara 

överens om och som alla till stor del är överens om. Det är många saker 

som redan har påbörjats och som är i sin linda, som man måste priori-

tera och se till att man kommer till skott med. Det är någonting som vi 

får återkomma till, men som jag sade i mitt anförande tidigare idag är 

det viktigt att också i valrörelsen diskutera den här frågan. Man är över-

ens om att man måste reda upp saker ting och inte bara fortsätta. Det 

kommer nya politiker, det väljs nya lagting och de här problemen fort-

går. Med det vill jag också säga att det inte bara är den här regeringen 

som sitter nu, jag har varit här i 12 år och sett regeringar komma och gå i 

likhet med ltl Sundback. Problemen har funnits länge. 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Det finns en sak som sticker ut, en sak som är en form av 

revision, en sak som trots kollaps i ekonomin, trots omfattande reform-

arbete, trots stormigt hav, byte av ministrar, en form av bokslut är att 

den här landskapsregeringen har suttit i snart fyra år och det är en er-

känsla till det politiska ledarskapet och till lantrådet Viveka Eriksson.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Man brukar säga att den som aldrig gör någonting inte gör 

något misstag, men den som gör så lite som möjligt gör inte heller så 

många misstag. Att regeringen har suttit hela perioden är för att det inte 

har funnits något alternativ i stort sett. Vi har sett alla de politiska stri-

derna där skiljelinjerna har gått i den andra tredjedelen av lagtingssalen, 

mellan regeringspartierna. Det är de mest förekommande. Vi i opposit-

ionen har varit frustrerade, får inte vi vara i opposition, snälla, vi vill 

vara i opposition. Det är så det fungerar det parlamentariska systemet. 

Det är många gånger som man har blivit frustrerad över det. Man kan 

skratta åt det, men man kan också gråta åt det för det är det som i hu-

vudsak är orsaken till att det har blivit så här mycket utredningar och 

det har tagit så lång tid. Även reformer som får ta tid har inte genom-

förts, kommer inte att genomföras innan valperioden. Saker som får ta 
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tre-fyra år har inte heller genomförts. Visst är det som minister Sjögren 

säger. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Fortfarande, trots det, trots att det har varit instabilt 

många gånger sitter landskapsregeringen kvar. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Som alla känner till, alla som har följt med den här peri-

oden, har vi många gånger uppmärksammat problemet med oenigheten 

och regeringen. Äras den som äras bör när det gäller den problematiken. 

Vi har också föreslagit, som en absolut krisåtgärd, en samlingsregering. 

I ett skede var vi beredda att bilda en samlingsregering bestående av alla 

partier, men då tackade man också nej. Då tyckte man att det är bra, vi 

sitter kvar och vi gör inga förändringar. Några månader senare tar man 

fram det som ett alternativ till att regera efter valet, från ett partis sida. 

Nå, det här riktar sig inte till minister Sjögren, men det visar hur 

omogna vi är när det gäller det parlamentariska systemet och samspelet, 

tyvärr. Behov av utbildning i det finns. 

Talmannen 

Replikväxlingarna är därmed avslutade. Begäres ordet? 

Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till lagutskottet. 

Remiss 

8 Understöd för servicetrafik 

Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion (HM 51/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. God-

känns?  

Diskussion. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Den här motionen har ett syfte som ligger väldigt nära de här 

diskussionerna som vi idag har haft om äldreomsorgen och särskilt förutsätt-

ningarna för äldre att bo kvar hemma. Det är en diskussion om transporter 

som är anpassade för den äldre befolkningen. Det är närmast en diskussion 

som har försiggått i stadens fullmäktige. Jag vet inte huruvida det finns mot-

svarande diskussioner i andra kommuner, men det borde finnas det för det 

finns också ett behov av servicetrafik på landsbygden.  

Efter diskussionerna i staden har vi socialdemokrater satt oss ytterligare in 

i de här formerna av transporttjänst. Man kan säga att den varierar beroende 

på om det är frågan om tätbygd eller landsbygd. Det finns bra förebilder i Ös-

terbotten med byabussen. Man plockar upp äldre människor med kollektiv-

trafik och de får åka till närmaste tätort och utföra de ärenden som de har och 

kanske också delta i olika sociala evenemang och sedan efter en tid så åker 

bussen hem igen och i många fall kan den köra direkt fram till huset. Det har 

blivit väldigt populärt. Det ersätter naturligtvis i vissa fall t o m färdtjänsten, 

som kan beviljas i stöd av socialtjänstlagen.  

Det finns också i städer, vi har fått information om hur det fungerar i Upp-

sala. Där kan man inte köra hem till alla utan där finns det särskilda uppsam-

lingsplatser vid sidan av vanliga hållplatser. Detta för att de som har svårt att 
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gå så pass långa sträckor, som det gäller, till busshållplatsen kan ta sig till 

uppsamlingsplatserna och trafiken gör några extra svängar just för att så 

många som möjligt ska kunna åka.  

Det är nu mycket logistik som livet är fullt av i våra tider och det finns goda 

erfarenheter från andra ställen. I staden skulle vi gärna vilja genomföra en 

sådan här verksamhet och då har vi också fått information om att man på 

rikssidan har ett sådant statsunderstödssystem att man för inledande av så-

dan här servicetrafik kan erhålla visst stöd, som uppgår till högst hälften av 

kostnaderna till en viss nivå naturligtvis. Det skulle säkert stimulera också till 

försök med liknande verksamhet både i staden och på den åländska lands-

bygden. Det här är väl just en typisk åtgärd som man har utvecklat för att de 

äldre ska kunna bo kvar hemma.  

Det läggs ner mycket skattepengar på busstrafiken på landsbygden, men 

jag undrar hur mycket den har utvecklats de senaste 30 åren. Det är väl nog 

ganska dyra platser idag för knappast ökar trafiken utan den kanske tvärtom 

har minskat, men det känner jag inte till i detalj. Det är problem med all or-

dinarie kollektivtrafik, den vill inte öka alla gånger.  

Herr talman! Det här skulle vara en mycket viktig sak för många medbor-

gare om det gick att förverkliga. Det gör det säkert och ännu lättare blir det 

om landskapet kommer till mötes med minst samma förmåner som i riket. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Herr talman! Det finns säkert olika system i olika kommuner, kan jag 

tänka mig. Det finns också ett intresse hos de privata företagarna att ut-

veckla det här lite. Bl a affärerna ordnar, Mattssons i Godby och tidigare 

Ljunggrens i Sund anordnar taxi för att åka till affären, nu är det till 

Godby, där finns det apotek, läkare och allt. De stannar några timmar. 

Det är en jättebra sak och det är också en sak att utveckla. Det här är 

ingenting med stöd från vare sig kommuner eller landskapsregering 

utan det här är någonting som företagarna själva är intresserade av, na-

turligtvis för att sälja.  

Sedan förvånar det mig att man i den här motionen talar om att man 

kan titta på vad man har kommit fram till i riket. Hur är det möjligt i 

den här saken, när det inte är möjligt i den som vi diskuterade tidigare. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag förstod av den giftiga undertonen att ledamot Ulla-

Britt Dahl anspelar på diskussionen om äldreomsorgslagen. Jag förbe-

håller mig att förbigå den diskussionen med tystnad. Jag ser inte att den 

leder någon vart. Vi har ett helt socialt program, som heter ”minst 

samma som i riket”. Det förvånar mig om inte liberalerna har samma 

uppfattning. Åtminstone har ministern många gånger påpekat att vår 

lagstiftning är eftersatt på det sociala området och det beror inte på den 

här regeringen utan det beror på att den garantilag som vi tog när vi fick 

ett nytt ekonomiskt system inte har tillämpats effektivt. I det här fallet 

tror jag, med tanke på de äldres bästa, att det skulle vara bra om vi hade 

samma ekonomiska förmåner som i riket. Jag hoppas att ledamot Dahl 

delar den uppfattningen. 
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Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Herr talman! Visst delar jag åsikten att vi inte ska ha sämre än man har i 

riket, men jag tänker på om det är nödvändigt att regeringen tar fram de 

formella grunderna för beviljande av understöd för inledande av service-

trafik, enligt minst samma villkor som i riket. Ska man då titta på de 

grunder som man har utgått ifrån i riket, ska man titta på dem överhu-

vudtaget eller ska man gå enligt egna vägar, som man ansåg tidigare. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag vet inte vad ledamot Ulla-Britt Dahl nu vill säga. Vill 

hon att vi ska ha möjlighet att på samma grunder som i riket få utveck-

lad servicetrafik på Åland. Jag vill det, minst på samma grunder. Jag 

hoppas att ledamot Ulla-Britt Dahl har samma åsikt. Jag förstår inte vad 

problemet är? Är det en fråga? Det står väldigt klart i motionen, bypoli-

tiken tror jag att vi ska lämna. 

Talmannen 
Replikväxlingen är avslutad 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Herr talman! Alla insatser för att förbättra för de äldre vill jag ge mitt 

stöd till, så även till de här tankegångarna att man ska göra någonting 

för att underlätta för de äldre att komma till och från någonting som 

man har behov av. Jag hoppas också att det här inte är istället för den 

färdtjänst, som man har idag utan att man ska uppfatta det som ett 

komplement till det som vi har idag. Att det gäller de personer som kla-

rar av att använda sig av färdtjänstmedlet så kan använda det, men det 

går ju tyvärr inte att använda sig av det för alla. Jag vill också under-

stryka det som ledamot Ulla-Britt Dahl sade att det fungerar i vissa 

kommuner redan, på initiativ av butiksägare, att man far en runda runt 

och plockar upp de äldre för att de ska till butiken och handla och sedan 

hem igen. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Servicetrafiken tror jag inte att kan ersätta färdtjänsten, 

inte åtminstone helt och fullt. Den kommer att behövas fortsättningsvis, 

både den som man ger i stöd av handikappservicelagen och den som be-

viljas enligt prövning under socialvårdsförordningen. En viss del av dem 

som nyttjar färdtjänsten kan eventuellt under en del av sitt liv ha nytta 

av den. Nu är det så att servicetrafiken inte är enbart till för de äldre 

funktionshindrade utan den är naturligtvis till för allmänheten, men rut-

ten är anpassad efter just de här målgruppernas behov. Långsiktigt är 

det här ekonomiskt fördelaktigt att man kan erbjuda en sådan här tjänst 

till alla framom att man måste finansiera färdtjänst till någon. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Herr talman! Jag tackar för det förtydligandet. Det var väldigt bra att jag 

fick reda på hur tanken var. Jag tror i likhet med ledamot Sundback att 

det inte går att ta bort viss färdtjänstservice för det finns B-trappor, hala 

gårdar, mycket snö, det går helt enkelt inte att på egen hand vare sig 

med eller utan rullator att komma fram till en uppsamlingsplats utan 

man behöver bli ledsagad personligen av någon. Däremot kan man sä-
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kert kanske ta bort vissa ordinarie bussturer istället och ersätta dem 

med sådana här linjer. Det ser vi att många bussar far nästan tomma, el-

ler så sitter det en människa i bussen, som inte har tillgång till egen bil 

eller andra fortskaffningsmedel. Då kunde man istället ha en sådan här 

tur.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Till det sista som vtm Lindholm tog upp så vill jag tillägga 

att det är just det som är tanken, att mitt på dagen när bussen inte ut-

nyttjas av de som åker till arbetet eller skolelever skulle servicetrafiken 

vara igång. Det är ofta så att äldre människor har en längre morgon, 

personer med olika funktionshinder tar lite längre tid på sig, så det pas-

sar jättebra att åka mera mitt på dagen och utföra sina ärenden. Det är 

också för arbetsgivaren, för bussägaren, viktigt att hålla chaufförerna 

sysselsatta också under dagen. Det finns många bra effekter av den här 

verksamheten.  

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitte-

ras till social- och miljöutskottet. 

Remiss 

9 Effektivare förvaltning 

Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 5/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns?  

Diskussion. 

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Jag vill ge en eloge åt de värderade kolleger som är kvar och 

bara för den skull ska jag korta ner mitt 45 minuters anförande i det här 

ärendet. Ja, sju minuter, ursäkta, jag ska försöka hålla mig till den tiden. Tit-

tar vi på budgetförslaget har vi en budgetomslutning på 291 miljoner i runda 

tal nästa år, enligt landskapsregeringens prognos och vi har ett ackumulerat 

underskott på 88,7 miljoner. Vi har en tredjedel i ackumulerat underskott och 

det är något som är väldigt allvarligt. I ett tidigare ärende här i dag pratade vi 

om att vi har en stor utmaning, men det här är också en stor utmaning.  

Tittar vi på budgetförslaget på sidan 6 nämns de strukturella åtgärderna 

med ekonomisk effekt. Det är det vi behöver titta på när siffrorna ser ut på 

det här sättet. Där pratas om gymnasiereform och organisationsutveckling 

inom trafikavdelningen i syfte att bolagisera vägunderhållet och vägtrafiken.  

Jag hörde till dem som var tveksam när dåvarande trafikminister Runar 

Karlsson började med beställar- och utförar-rollerna inom förvaltningen, 

men jag tror att man var på rätt väg. Jag tror att man bör bygga upp struk-

turerna innan man har möjlighet att knoppa av verksamhet, om vi säger så. 

Ett exempel är egentligen, som inte så många tänker på, posten. Posten var 

också en integrerad del av landskapsförvaltningen, blev ett eget affärsverk, 

blev ett eget bolag och jag bl a har föreslagit att stora delar av det ska säljas ut 

till allmänheten. Det är någonting som kommer att komma så småningom.  

När man gör den här uppdelningen gäller det att man har kompetens, det 

är inte bara att upphandla. De privata företagarna är duktiga, de vet hur man 
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driver affärsförhandlingar och så ska det förstås vara. Då gäller det också att 

man från myndigheternas sida har kompetens när det handlar om upphand-

lingar.  

Det nämndes vidare i texten på sidan 6 som jag hänvisade till, Strukturella 

åtgärder med ekonomisk effekt: ”Två stora väsentliga strukturändringar, 

som landskapsregeringen ser som nödvändiga för att minska omfånget av 

samhällsutgifterna är kortruttsutbyggnaden samt en samhällsreform i syfte 

att effektivisera och förbättra samhällets service inom kärnverksamheter-

na”. När det gäller kortruttsutbyggnaden är jag helt enig med att här kan man 

tjäna mycket pengar. Jag tror att det är en nödvändighet om man ska lyckas 

hålla skärgården levande framöver, men, men, men det går att skriva i all-

männa motiveringarna, men det ska komma någonting också. När det gäller 

en samhällsreform är jag inte alls säker på att man, på det sättet som frågan 

visar, skulle tjäna så mycket pengar på det sist och slutligen. 

Herr talman! Ska vi få en effektivare förvaltning bör vi få IT-utvecklingen 

att fungera. Det finns mycket att vinna där. Den sittande regeringen har, som 

jag tycker är det strategiska misstaget, varit rädd för att visa att vissa anslag 

ökar. Därför har man alltid varit väldigt, väldigt återhållsam när det gäller 

den här typen av projekt. Man måste satsa ordentligt på IT-utvecklingen för 

att kunna vinna mycket framöver. Ta hemsidan. Jag har förstått att åt-

minstone under hela mandatperioden har det äskats om en skild projektle-

dare för att ta tag i landskapsregeringens hemsida och verkligen få den som 

en servicefunktion för allmänheten. Få den interaktiv så att de åländska 

medborgarna ska kunna utföra sina ansökningar på precis samma sätt som 

de flesta av oss troligtvis sköter våra bankärenden idag. Det finns oerhört 

mycket att vinna här. På något sätt har det gått i stå.  

Det lades en motion för två år sedan, som fick lagutskottets värderade ord-

förande att fara i taket, om att man skulle få till stånd en effektivare mötes-

kultur. Jag noterade att förvaltningschefen skrev i landskapets personaltid-

ning att 15 procent av arbetstiden används för kaffedrickning och det är ett 

allvarligt uttalande egentligen. Jag tror inte heller att det har lett till någon-

ting. För mycket arbetstid, generellt sett, avsätts för möten som saknar en 

tillräcklig struktur och en fastställd mötesagenda. Den här motionen ligger i 

lagutskottet så jag förlitar mig på att ledamoten Sundback, som brukar stå för 

effektiviteten, säkert får upp den till behandling. Det här är också en sak som 

skulle vara oerhört viktig när det gäller en effektivare förvaltning.  

Det jag tänkte säga om revisionen tänker jag inte säga något om för det har 

vi redan varit inne på. En stödjande revision är mycket viktig om vi ska få till 

stånd en effektivare förvaltning.  

Landskapsförvaltningen är för stor. De nya arbetsplatserna i landskapet 

måste skapas i det privata näringslivet. Ska man lyckas med det måste det 

också finnas ett annat tankesätt i landskapsförvaltningen. Frågor om vem 

som kan göra det här effektivare och rationellare än vi själva, frågor om vad 

den mest ekonomiska lösningen är måste bli ett naturligt inslag i problem-

lösningarna inom förvaltningen. Varför är det inte så? Är det rädsla för att 

rationalisera bort sig själv, eller är det helt enkelt ovana. Den här typen av 

frågeställningar jobbar man hela tiden med inom privata företag och det tan-

kesättet måste man också få in i landskapsförvaltningen. Det behövs absolut 

en attitydförändring. 
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I klämmen hemställer jag om att ett utvecklingsprojekt skulle startas upp, 

som dels tar sikte på att få till stånd en attitydförändring inom förvaltningen 

till att anlita externa tjänster, dels tar sikte på att utforma landskapsförvalt-

ningen, mera mot rollen som upphandlingsenhet istället för utförarenhet. Det 

handlar förstås inte om myndighetsutövning, det är självklart att vi ska ha en 

fungerande och modern förvaltning som sköter myndighetsutövningen, men 

mycket, mycket annat. Kärnverksamheten, sades det från den tomma center-

bänken tidigare här under dagen, den skulle man koncentrera sig på. Det tror 

jag också att landskapsförvaltningen bör göra, koncentrera sig på myndig-

hetsutövningen och försöka privatisera i så stor utsträckning som möjligt när 

det gäller vägunderhåll, fastighetsskötsel med mera. Tack herr talman, jag 

klarade mig rätt så bra tidsmässigt.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Herr talman! Jag ska inte ta skärgårdstrafiken, för där är min inställning 

välkänd. Vi ser när vi försöker göra några reformer, vi vet hur det var 

med avbytarlagstiftningen, det blir ramaskri och därför är det också 

svårt att komma vidare. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Det är sant, ltl Sundblom, men ramaskriet i det fallet blev 

mest inom regeringspartierna i alla fall. Det kan också vara värt att no-

tera. 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Ären-

det remitteras till lagutskottet. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls 28.03.2011 kl.13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 

16.44). 
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 27 ledamöter är närvarande.  

Om ledighet från plenum den 30.3–1.4.2011 anhåller lagtingsledamoten Folke Sjölund 

på grund av deltagande på regionkommittémöte i Bryssel. Beviljas. 

Bordläggning 

1 Ändringar i körkortslagen 

Lagutskottets betänkande (LU 18/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 14/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 04.04.2011. Godkänt. 

Remiss 

2 Upphandlingsdirektiv 

Vtm Gun-Mari Lindholms hemställningsmotion (HM 35/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet. Godkänns? 

Diskussion. 

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Talman! Den här motionen har jag skrivit med anledning av den debatt som 

det blev kring upphandlingen av mjölken till ÅHS. Jag tror inte jag var ensam 
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om att tycka att det förfaringssättet var väldigt märkligt. Det var många som 

reagerade på att det var ett felaktigt sätt. Man borde ha kunnat upphandla 

mjölken från Åland. Man sade ifrån ÅHS att upphandlingsdirektiven var såd-

ana att det inte var möjligt. 

Jag har läst igenom landskapsregeringens olika skrivelse bl.a. handlings-

program och budgetskrivningar. Där framkommer det att det är väsentligt att 

man har en politik utgående ifrån ett hållbarhetsperspektiv. Jag har också 

läst de olika handböcker som finns tillgängliga angående upphandling. 

Om det är så, jag kan inte säga att det är på det viset, att upphandlingsdi-

rektiven behöver kompletteras så att vi kan, om vi vill, göra en upphandling 

av det lokalproducerade, närproducerade med tanke på en samhällsekono-

misk bedömning, så ska vi också komplettera upphandlingsdirektiven på det 

sättet, enligt mitt och vårt sätt att se det.  

Det är ett märkligt dilemma om landskapsregeringen har satt oss i den si-

tuationen att vi inte kan upphandla lokalproducerade produkter. Det är ett 

mycket märkligt förfaringssätt att vi ger förutsättningar genom bidrag till en 

näring men med den andra handen så tar vi bort möjligheten att upphandla 

lokalt producerade produkter. 

Jag hoppas verkligen att utskottet tittar på det här, kompletterar eller 

kommer med förslag till kompletteringar så att vi har ett hållbart regelverk 

för upphandling ur ett hållbarhetsperspektiv. Det är alldeles nödvändigt att vi 

kan köpa in åländska de produkterna här på Åland. Idag kan vi inte visa på 

det goda exemplet vad beträffar ÅHS upphandlingen, som gäller både mjölk- 

och potatisupphandlingen. Det finns både mjölk- och potatisproduktion på 

Åland. Det är verkligen märkligt att vi inte kan köpa in de produkterna till 

våra egna verksamheter på Åland. Tack. 

Ltl Folke Sjölund, replik 

Det är ett beaktansvärt miljöperspektiv att minimera transportsträckor 

när det gäller produkter som väger ganska mycket och har ett ganska li-

tet pris. Inom EU förekommer det idag en diskussion om att också 

kunna ta in den här typen av beaktande i upphandlingsvillkoren. Det här 

har diskuterats i positiva termer nu på senare tid, bl.a. har den här dis-

kussionen också varit uppe i regionkommittén. Det här är ett bra ini-

tiativ att man kommer att jobba vidare med att beakta miljöaspekten.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Det är positivt om vi på olika håll kan arbeta med den här frå-

gan. Det här var mitt sätt, genom en hemställningsmotion i lagtinget, att 

lyfta den här frågan. Ltl Folke Sjölund har möjlighet att föra fram frågan 

i regionkommittén, om han anser att det här är viktigt, vilket jag hoppas 

att han gör. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Jag tänker i samma termer som kollegan Sjölund. När vi 

har Romfördraget utformat som det är så är det väldigt begränsade möj-

ligheter till det som kallas diskriminering baserad på nationella eller 

andra regionala aspekter. I stort sett är den enda grunden för diskrimi-
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nering antingen folkhälso- eller säkerhetsorsaker länderna emellan. 

Men om man kan utvidga tänkandet till att gälla också den här typen av 

aspekter, dvs miljöhänsyn, så ska man börja i EU. Det är därifrån som 

reglerna kommer och det är där som grunderna för reglerna slås fast. Yt-

terst handlar det om lika tillträde till marknaden för alla på likadana 

villkor. Tanken är god hos kollegan Gun-Mari Lindholm men tyvärr är 

lagtingets möjligheter ytterst begränsade att vidta åtgärder. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag delar inte fullt ut vtm Gunnar Janssons uppfattning. I EU 

finns det en upphandling under EU:s tröskelvärden. När det gäller just 

den delen så är det helt avhängt vilka kriterier vi själva skriver in och 

vilka kriterier som vi själva anser att är väldigt väsentliga att finnas med 

i upphandlingen. Det är där jag tycker att vi ska ha ett hållbarhetsper-

spektiv i våra upphandlingsdirektiv.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Jag har under den senaste tiden faktiskt börja känna att jag vill 

bli en riktig miljöaktivist. Jag har med viss distans lyssnat och hört på många 

politiker under årens lopp där man högbröstat talar om hållbar utveckling 

och till och med definierar det och sedan i handling så gör man tvärtom i 

många fall. Därför intresserar den här motionen mig ganska mycket. Det är 

ganska långt mellan det som man vill och det som man kan utföra. 

Nu vet jag inte riktigt vad vtm Gun-Mari Lindholm menar med upphand-

ling ur ett hållbarhetsperspektiv i det här sammanhanget? Hon talade sig 

varm för lokal- och närproducerade livsmedel. Det är inte säkert att det alltid 

är det mest hållbara. Man måste problematisera först, är det så att allting 

som produceras på Åland alltid är hållbarare än allt annat? Om man kan på-

visa detta kanske frågan kommer i en annan dager. Men att med svepande 

formulering tro att man i upphandlingsdirektivet kan lägga in ett villkor om 

att det ska vara de mest hållbara producerade varorna som ska vinna upp-

handlingen, oberoende av priset, då gäller det att ha torrt på fötterna. 

Jag är inte emot det här, tvärtom. Jag tycker att det är en viktig motion. 

Jag tycker att man borde kunna upphandla på det här sättet. Men som så ofta 

är frågan hur det ska gå till med tanke på de regelverk vi har. 

Det konkreta exemplet är mjölken, som motionen utgår ifrån. Om man 

sade att mjölken ska vara ekologiskt producerad då hade man haft en grund 

för hållbarhetsperspektivet. Sedan tror jag inte att man kan lägga in geogra-

fiska begränsningar eftersom vi lever i en öppen marknad, som vtm Gunnar 

Jansson sade. En öppen marknad är ju hela meningen med EU. Vi ska ha en 

enda marknad, det ska egentligen inte finnas några hinder alls. Men att säga 

att vi bara köper mjölk som är producerad i landskapet Åland är inte förenligt 

med EU:s regelverk om fri konkurrens och en öppen marknad. Det kommer 

inte att gå. Kanske man kan prova på att göra det och se vad som händer. Det 

förutsätter att det finns konkurrenter som besvärar sig över ett sådant beslut, 

eftersom man vid en sådan upphandling måste bevisa att det totalekonomiskt 

är mest fördelaktigt att köpa mjölk från Åland. Kanske man kan föra ett ar-

gument förutsatt att mjölken är producerad på ett hållbart sätt, att vi långsik-
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tigt sparar en massa kostnader eftersom den här mjölken som vi köper har 

inte några skadeverkningar för miljön, den är bra för människorna, ålänning-

arna bli starkare och friskare och så behöver inte samhället bekosta hälso- 

och vårdsinsatser osv. Det är möjligt och det skulle vara intressant att göra en 

sådan upphandling och se vart det leder, men jag tror att det blir ganska 

svårt. Då måste man kunna göra totalekonomiska bedömningarna och visa 

med siffror och fakta att det stämmer. Att det ändå skulle kunna gå beror ju 

på att vi är under EU:s tröskelvärden och inte har någon lagstiftning.  

Sedan stöter det på andra principiella invändningar. Vi vill ändå vara en 

rättsstat och använda medborgarnas pengar enligt lagar och andra formella 

villkor för att göra upphandlingar.  

Jag tycker att det här är en viktig diskussion. Att man kan beakta det här i 

samband med upphandlingen är alldeles nödvändigt för att vi ska få en håll-

bar utveckling. Det räcker inte med att säga att det är lokal- och närproduce-

rat. Det kommer att ha den motsatta verkan. Grunden för hållbarheten måste 

formaliseras och det måste kunna översättas i ekonomiska termer. 

Jag önskar motionären lycka till. Jag ser nog detta som en viktig framtids-

fråga. Nu är nog hållbarhetsutvecklingen precis bara luft i de flesta påståen-

den. Jag kan dra upp hur många politiska beslut som helst som inte överhu-

vudtaget innehåller någon hållbarhet, utan det är kortsiktigt ekonomiskt tän-

kande. 

Sedan finns det en aspekt till som ansvariga chefen för sjukhuset har tagit 

upp som en viktig principiell hållning i frågan. Ska man inom sjukhuset, i 

sjukhusets budget, beakta näringspolitiska aspekter? Är det sjukhusets sak 

att måna om de åländska mjölkböndernas avsättning för sina produkter? 

Man kan ju tycka att vi på Åland, som en enda stor familj, ska göra på det sät-

tet. Ibland är det ändå viktigt att försöka diskutera principiellt. Jag tycker att 

han har en viktig poäng där. Ska de pengar som vi ger till hälso- och sjukvård 

användas för att köpa dyrare mjölk av åländska bönder eller förmånligare 

mjölk av andra bönder för att vi ska ha mera pengar för hälso- och sjukvård? 

Många kan tycka att det kanske är mer hållbart för ålänningarna i det långa 

loppet. 

Jag ser fram emot en fortsatt intressant diskussion i ämnet. 

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Talman! Jag reagerade på samma sätt som ltl Barbro Sundback vad beträffar 

de vackra uttalanden som görs härifrån och som görs ute i vårt samhälle när 

det gäller hållbarhetstänkandet. Man är väldigt snabb på att föra fram det i 

olika sammanhang. De uttalandena måste ju också följas upp av konkreta 

handlingar. Det är bl.a. de handlingar som jag och flera av oss saknar idag.  

Jag ska förklara lite det som efterlystes hur vi ser på det här och om det 

kan vara möjligt. För det första vill jag säga att jag inte har svaren på det här. 

Det är inte det som är meningen med att man har en vision och en vilja. Se-

dan är det upp till utskottet att penetrera den här frågan och se om det är 

möjligt, det kanske inte är möjligt. Jag skulle vilja att det var möjligt. Jag 

skulle vilja att vi skulle komma till sådana upphandlingsdirektiv. Men är det 

inte möjligt så är det inte det. Jag hoppas verkligen att man kan göra någon-

ting åt det. 

Mjölken som jag har reagerat på och som motionen tar upp som exempel, 

så ur ett hållbarhetsperspektiv ska man utgå från de tre dimensionerna; soci-
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alt, ekologiskt och ekonomiskt. Om man tänker på mjölkproducenten på 

Åland utifrån de tre perspektiven, vilket jag har försökt göra, så tycker jag att 

det finns aspekter som ryms in under alla de här tre olika perspektiven, det 

sociala, det ekologiska och det ekonomiska. Det är klart att det skulle vara 

mycket lättare om mjölken på Åland var ekologisk. Då tror jag också att det 

redan i det här skedet kanske hade gått att köpa den åländska mjölken ur det 

perspektivet. Jag är inte säker på det, för det finns inte heller nämnt i upp-

handlingsdirektiven som ett särskilt kriterium.  

Den handlar om den lokala bondens privatekonomi. Det handlar om att 

man har ett arbete. Det handlar om öppna landskap. Det handlar om hela det 

klustret som finns runt omkring. Det handlar om företaget dit man levererar 

sin mjölk. Jag tycker att det finns försvar i de olika aspekterna för att kunna 

ta åländsk mjölk. 

Vad beträffar det resonemang som ltl Sundback hade, som jag också har 

tagit del av och funderat mycket på, angående förvaltningschef Peter Rasks 

inlägg i media, att man borde använda pengarna till det som det egentligen är 

tänkt till, sjukvården. Det rör sig om 8000 euro om jag inte missminner mig. 

Ur det perspektivet så finns det inget belägg för att det har så stor betydelse. 

Det är en såpass marginell summa i helheten. Vinsten ur ett hållbarhetsper-

spektiv är större än den lilla summan som går till ÅHS. 

Det var min förklaring och bakgrund till detta. Det kan hända att man kan 

se det från olika sidor. Jag försöker hålla det där perspektivet i minnet och 

tänka utifrån det. Jag har också förståelse för att man kan se det här på andra 

sätt. 

Jag hoppas att utskottet ska finna en väg för att göra det här möjligt. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Jag tycker att det här är en väldigt viktig diskussion. Det är 

sorgligt att så få verkar vara intresserade av att delta i diskussionen. 

Om man menar någonting med hållbar utveckling, om man vill skapa ett 

samhälle med grön tillväxt, som unga förväntar sig av oss, då är den offent-

liga upphandlingen oerhört viktig för att styra in produktion i de banorna. 

Det rör sig om flera miljoner per år. Det är väldigt viktigt för att hålla den lo-

kala ekonomin.  

Men om vi menar allvar då måste vi tänka till. I det här skedet är det säkert 

mera frågan om att diskutera principiellt och förutsättningslöst och försöka 

vara lite kreativ och inte bara säga att det inte går. Det finns många som gen-

ast vill ha död på allting som kan tänkas vara lite nytt och annorlunda.  

Om vi tänker på de här tre aspekterna, för det första det ekologiska, är 

mjölken som vi konsumerar på Åland producerad på ett hållbart sätt? Mjöl-

ken är dyr, den är mycket samhällssubventionerad. Det enda som ur ett eko-

logiskt perspektiv talar för mjölken är de korta transportsträckorna. Det är 

egentligen den ekologiska vinsten med att köpa åländsk mjölk. Som produkt 

eller det sätt som mjölken produceras på så kan jag inte se att den är ekolo-

giskt överlägsen någon annan konventionellt producerad mjölk. Om vi hade 

en helt ekologisk mjölkproduktion på Åland då var saken i en helt annan da-

ger. Men nu vet vi att det ifrån producenthåll finns ett enormt motstånd mot 

en sådan plan, att man långsiktigt skulle gå in för ekologisk produktion. 

Det andra är den sociala aspekten. Jag tycker att de sociala och ekono-

miska variablerna egentligen ska vara beroende av den ekologiska. Ofta hör 
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man att regeringen jämställer dem alla. ”Nej, det går inte socialt, därför ska vi 

inte ha hållbar utveckling just på det här området”. Men så kan det inte vara 

om vi ska få ett ekologiskt samhälle. Då måste den ekologiska variabeln ligga 

fast och så måste de andra anpassas till ekologin. 

Socialt tror jag att den ekologiska mjölkproduktionen skulle vara till fördel 

ur många synvinklar eftersom den är hälsosammare, den är antagligen bättre 

för djuren och det är bättre för bönderna att syssla med sådana produktions-

metoder. 

Sedan frågan om ekonomin, det är ekonomin som gör att vi avstår från att 

köpa den ekologiskt producerade mjölken eller den åländskt producerade 

mjölken. Om man tänker totalekonomiskt, tänk vad den åländska mjölken 

kostar, inte bara literpris utan vad vi sätter in i skattemedel, utan att vi får de 

ekologiska vinsterna som vi alla pratar om, den hållbara utvecklingen. 

Det finns nog mycket att tänka på här om man ska se på utvecklingen lång-

siktigt. Nu ser de flesta ändå i de här församlingarna till närmaste val. Men 

det kommer inte att ge ett hållbart samhälle. Varje gång blir det någon annan 

som ska ta det ansvaret. De flesta partier ser ändå kortsiktigt till nästa val. 

Jag hoppas, i likhet med vtm Gun-Mari Lindholm, att finansutskottet tar 

sig den här tiden att diskutera vad man egentligen menar med hållbar ut-

veckling och hur det kan påverka upphandlingen inom den offentliga sektorn. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Om jag läser den här motionen rätt så står det ingenting 

om mjölken till ÅHS. Det står definitivt ingenting om jordbrukarnas si-

tuation. Nu får jordbrukarna igen klä skott för en motion som inte alls 

har med jordbrukarna att göra. Det är sorgligt att det ska vara så här.  

Det viktiga i motionen är de stora frågorna. Kan man göra upphand-

lingsdirektiv som försöker fundera över om närproducerat och lokalpro-

ducerat är tillräckligt starka argument för att ändra på EU:s upphand-

lingsdirektiv? Eller kan man anpassa dem till varandra? Det är ju det 

som är det viktiga. Inte huruvida jordbrukarna har fått för mycket stöd. 

Det hör definitivt inte till den här diskussionen. I övrigt har det här dis-

kuterats i ÅHS styrelse många gånger. De flesta i styrelsen sitter här i 

lagtinget. Det här har vi alla pratat om förut.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Om ltl Gun Carlson hörde på första undertecknaren av motionen så var 

hennes inspiration just mjölkupphandlingen inom ÅHS. Jag tycker att 

det är ett alldeles utomordentligt bra exempel att diskutera utifrån. Men 

det finns andra som tycker att man ska sätta locket på och inte ha en fri 

debatt och det får man också respekterar här. Jag tycker tvärtom att det 

var ett bra exempel. Det förtar inte på något sätt att diskutera princi-

piellt och teoretiskt. När det kommer till konkret handling, ltl Gun Carl-

son, det är då som de flesta av oss sviker de löften som har givits om 

hållbar utveckling. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Jag vet att vtm Gun-Mari Lindholm, motionsställaren och 

tillika medlem i ÅHS styrelse, tog detta som ett exempel. Det här beslu-

tet om upphandlingen som togs i ÅHS var inte något politiskt beslut. Det 

är också viktigt att veta. Jag vet inte vem som svek vad i så fall. Det som 
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är viktigt är att om det berör någon verksamhet så inte berör det mjölk-

producenterna. Det berör företaget ÅCA, som nog blir av med sin mjölk 

på andra sätt än att sälja den till ÅHS. De kan göra smör och ost av 

mjölken och sälja det. Man ska inte blanda ihop de här sakerna, det är 

lite olyckligt, tycker jag.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

När ltl Gun Carlson blandar ihop då går det bra, men när andra försöker 

diskutera långsiktigt och principiellt då får man inte blanda ihop. Den 

där repliken föll på eget grepp. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag vet inte riktigt vart ltl Barbro Sundback vill komma 

med den här debatten. Hon pratar om hållbarhet.  

Tittar vi på vad man kan göra för att påverka miljön så är transpor-

terna ett av de största miljöproblemen. Det kommer väldigt ofta fram. 

Lokalt producerat, närproducerat framhålls som ett alternativ. 

Det gäller att se till helheten. Visst betalas det ut stora bidrag för att 

man ska kunna ha en levande landsbygd och för att vi ska mjölkprodukt-

ion. Det är samma pengar som också går till ÅHS. Nog tycker jag att det 

är viktigt att man ser till helheten. 

Ltl Sundback är lite förvånad över att det är så få som tar del i den här 

debatten. Jag tror att det beror på att man tycker att det här är någon-

ting som ÅHS skulle kunna reda upp internt. Det är ju väldigt konstigt 

att man har krånglat till det så till den milda grad att man inte ens kan 

köpa lokala varor eller lokala tjänster. Det känns inte speciellt bra, tyck-

er jag. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Organisationen handlade ju helt enligt regelboken. Man köpte den bil-

ligaste mjölken. Den politiska reaktionen på det var; ”nej, det ska vara i 

lokal- och närproducerat för att det är mera hållbart”. Jag menar att det 

kan man problematisera. Är det faktiskt mera hållbart? Det finns olika 

synpunkter på det. Jag sade själv att man automatiskt kommer att tänka 

på transporterna. I det avseendet så finns det ett argument för att köpa 

när- och lokalproducerat. Men i övrigt vet jag inte och ingen annan hel-

ler har framför någonting. Jag tycker att mjölken är ett exempel att dis-

kutera utgående från. Ska det tas pengar från hälso- och sjukvården för 

att stötta en hållbar utveckling inom det åländska jordbruket?  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är ju en intressant frågeställning. Ser man till helheten så enligt mitt 

förmenande är det samma kassa, det är ju samma pengar sist och slutli-

gen. Det beror bara på hur vi använder pengarna. Så länge man jobbar 

med att ha en levande landsbygd, vilket jag hoppas att man fortsätter 

med, så kostar det pengar likaväl som det kostar pengar att ha en god 

hälso- och sjukvård. Man kan resonera ganska länge om vad som blir 

billigast i slutändan. 
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Tar vi fasta på det som jag har uppfattat vara en röd tråd som ltl 

Sundback har framfört, hållbarhet, så nog är transporterna den absolut 

största miljöboven om vi ska jämföra med att importera mat eller att 

producera lokalt. Det kommer man inte ifrån.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ltl Anders Eriksson är väldigt bestämt i sin åsikt. Tack och lov går det 

här ärendet till finansutskottet. Där kanske man kan få en lite mera ut-

vidgad diskussion och långsiktiga tankar över hur vi åstadkommer en 

hållbar utveckling och i vilket avseende man kan använda den här upp-

handlingen som ett medel att styra utvecklingen. Personligen tror att ar-

gumentet att någonting ska vara lokal- och närproducerat inte räcker. 

Det står helt i strid med tanke på den öppna marknaden och fri konkur-

rens. Därför måste man hitta ett annat resonemang som leder till 

samma sak, men inte det här begreppet. 

Talmannen  

Replikskiftena är avslutade. 

Vtm Gun-Mari Lindholm  

Talman! Jag tycker att det är en bra diskussion. Ltl Barbro för in bra infalls-

vinklar i den här debatten. Jag försöker tänka utifrån möjligheten eller omöj-

ligheten att välja närproducerade produkter. Man tar pengar ifrån en verk-

samhets totala budget. Det gör man ju egentligen oavsett vilken verksamhet 

man än köper in till. Jag tog mjölken till ÅHS som exempel. Då går pengarna 

från ÅHS:s budget. Köper man in till skolor, köper man in till andra verk-

samheter så går det från den verksamhetens budget. 

 Jag drar en parallell till min egen hemkommun, Lemland, där har vi en 

vision om att vi ska köpa in ekologiskt, om möjligt, annars lokalproducerat. 

Det dras från skolnämndens budget när man köper äppel, potatis och sådant 

som är lokalproducerat. Det kanske inte är rätt men så gör man för att för-

söka gynna både lokala producenter men också ha hållbarhetstänkande, att 

man också ifrån beslutande håll har valt väg och prioriterat i en viss riktning. 

Jag förstår tanken att pengarna inte går till det som de primärt är tänkta till, 

men det är ändå en del. Det finns många delar, det finns byggnationer och 

andra inventarier som pengarna går till som kanske inte är direkt primärt. 

Jag vet inte om t.ex. en bil är mera primärt än vad mat är. Då kanske mat är 

mera primärt när man är sjuk, att man har god mat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det här sista ledde lite fel, rent logiskt. Om ÅHS ska köpa 

in en särskild bil som ska användas i ett specifikt syfte, då antar jag att 

de också tar den som är ekonomiskt mest förmånlig. De har ingen skyl-

dighet, ur ekologisk synpunkt, att ta en bil som mest skonar miljön. Om 

jag tar exempel från min hemkommun så har vi specifikt bestämt att vi 

tom ska köpa in elbilar och då påverkas ju kostnaderna av det.  

Om miljön ska vara en del av upphandlingen då måste man ta det i 

beaktande varje gång man gör en upphandling. Man måste också veta 

hur det ska mätas vid själva anbudsförfarandet när man avgör offerter-

na. Det är spännande.  
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Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag tycker att det är bra att det kommer sådana här mot-

ionen som syftar på miljön. Jag tror också att det kommer att vara en av 

våra stora framtidsfrågor. Det är bra att alla hjälper till. 

Problemet är, som har sagts i debatten, hur man mäter upphand-

lingsdirektiven. Det är antagligen omöjligt om man ska börja blanda in 

en massa ägg i korgen. Jag tror mera på att man går in för att köpa eko-

logiska produkter i första hand och i andra hand närproducerade pro-

dukter, som man bl.a. gör i vtm Lindholms hemkommun. Då vet man att 

det är mer miljövänligt än att man köper produkter från Tyskland eller 

Europa. Det kan man göra så länge det är under EU:s tröskelvärden. 

Men så fort man använder upphandlingsdirektiv och börjar upphandla 

någonting så är man fast i systemet. Då blir det en omöjlig mätning. Då 

måste man oftast ta den billigaste produkten, annars finns det en stor 

risk att det sedan inte håller i en process. Men så länge man inte upp-

handlar, när det gäller mindre skala i kommunerna, så då kan man själv 

välja produkterna. 

Talmannen  

Tiden är ute! 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik  

Talman! Jag vill tro att det här varit positivt inlägg i debatten. Det skym-

tade lite fram ett, ”men det går nog säkert inte att göra någonting åt det 

här”. Jag vill att vi har en annan grundinställning till det. Att vi inte bara 

talar vackert om de här sakerna vid särskilda tillfällen, utan att vi försö-

ker göra någonting åt det. Även om det är svårt, men svårigheterna är 

till för att komma förbi och komma över. Om ni i utskottet sätter er ner 

och försöker klura på det här tillsammans så hoppas jag att det finns så 

mycket kreativitet, nytänkande och framförallt tänkande att man lyckats 

hitta en väg till en förbättring. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Det vara absolut ett positivt uttalande. Som många vet är 

jag en vän för en bättre miljö. Det var inte negativt, men det är klart att 

som med allting så är det inte så lätt. Därför måste man lite problemati-

sera det. Det finns ju fina undantag på Åland. Strandnäs skola i Marie-

hamn köper i första hand in ekologiska produkter. Det är fantastiskt. 

Det borde man göra mera. Vi i lagtinget kan lätt, via budgeten, skriva in 

att man ska köpa ekologiska produkter till våra landskapsskolor. Det är 

inga problem, det är bara en rad i budgeten och kanske lite mera pengar. 

Vill vi värna om miljön så är det inte svårare än så. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik  

Talman! Till det här vill jag bara säga, att bara för att det inte är lätt så 

ska vi inte avstå från att göra någonting. Jag hoppas att det finns en vilja 

och att vi ska kunna finna en väg tillsammans. 
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Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack, herr talman! Jag tror säkert att vi ska finna en väg eftersom man 

nu diskuterar det här på EU-nivå. Det kan inte vara något problem att 

sätta in närproducerat som villkor i upphandlingsdirektiven.  

Vtm Lindholm nämnde också att skolor köper in ekologiskt. Men man 

upphandlar inte, man bara beställer och köper. Det finns en viss skill-

nad. De allra flesta skolor gör inte några upphandlingar. Man har en 

producent som man handlar av punkt slut.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik  

Talman! Det kan hända att det är på det sättet. I det exemplet som jag 

hade initialt vad beträffar mjölken till ÅHS så också där hade man inte 

någon upphandling. Man hade alltid gjort på ett visst sätt och fortsatt att 

göra så. Det var vid själva upphandlingen som det stötte på patrull med 

hänvisning till de upphandlingsdirektiv som primärt hade givits från 

landskapsregeringen. Därför skrev jag den här motionen, om det finns 

en möjlighet att skriva upphandlingsdirektiven i den riktningen så att 

man kan ha möjlighet att köpa närproducerade produkter. Det gäller 

många olika områden, det här är bara ett exempel. 

Talmannen  

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Upphandlingsreglerna är en av de viktigaste förändringarna 

som har kommit med EU-lagstiftningen. Det har diskuterats på många olika 

sätt i lagtinget, i förvaltningen, i kommunerna och i landskapsregeringen. Det 

ena gäller nivåerna när man ska följa ett visst regelverk. Det andra är om det 

ska gälla hela landskapet, underlydande myndigheter och kommunerna osv.  

Landskapsregeringen har sedan tio år tillbaka haft olika rekommendation-

er till underlydande inrättningar som skolor om att man ska handla lokalt. 

Det som är speciellt med EU:s regelverk är att man som utgångspunkt har att 

företag inte ska utsättas för oschyst konkurrens, dvs att man gör riktade upp-

handlingar av olika skäl. Det kan vara bolag som finns i ett visst land, i en viss 

region eller lokalt. Man har lagt till möjligheten att göra upphandlingen rik-

tad så att man kan ha hållbarhetskriterier och miljökriterier. Ibland är det så 

att ekologisk odling kan vara en definitionsfråga. Det finns olika regelverk, 

olika varumärken och kravmärkning osv. Det som gäller för EU:s upphand-

lingsdirektiv är att de här kriterierna ofta ska vara precisa, egentligen mät-

bara. Det möjliggör en grön upphandling.  

När vi sedan går från det allmänna regelverket till det som hände på ÅHS, 

och som gav eko i massmedia, att man köpte mjölk från företag med ägande 

utanför Åland och förbigick ÅCA. Många upprördes allmänt av detta. Hur får 

det gå till på det viset? Frågan är om man har följt regelverket? Har man gjort 

det, så är frågan om regelverket är rätt tillämpat? Är kriterierna tillämpliga? 

Den här upphandlingen rör sig om så små belopp så att kunde från ÅHS ha 

sagt att vi har en sådan regel att lokal upphandling gäller i första hand. Men 

det måste preciseras i upphandlingsreglerna. 
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Ser vi på den faktiska situation som finns på marknaden ur konsumenter-

nas synvinkel så kan vi välja mellan Valio glass, Ingmans glass och yoghurt-

sorter av 30-40 märken. Vi har Arlas mjölk och Valios mjölk osv. Det är ett 

uttryck för att konkurrensen är fri i detaljhandeln. När man upphandlar i 

ÅHS så vänder man sig till den lokala marknadens aktörer och de är fler än 

det egna företaget ÅCA.  

Om jag förstår motionären rätt, för ha möjligheter att rikta upphandlingen 

till lokal upphandling så kan det för det första sägas att transportkostnaderna 

ska avspeglas i priset. Det går inte att subventionera bort transportkostna-

derna om t.ex. Valio levererar till ÅHS. Då blir det snedvriden konkurrens. 

Sedan kan man se det ur företagets synvinkel och fråga sig varför inte ÅCA 

med sina stöd och hela jordbruksstödsystemen konkurrerar med andra aktö-

rer? Är det småskaligheten som gör det, är det ineffektivitet eller är det 

någonting annat? Är det på det viset så bör man naturligtvis fundera över hur 

man kan förbättra konkurrensmöjligheterna för det lokala företaget.  

Det är viktigt i det här fallet som jag ser det, och som finansutskottet kan 

utreda, om det inte är så enkelt att ÅHS har möjlighet att ställa sådana krite-

rier på mjölken att hållbarhet ska vägas mot ekonomi. Det gäller också i ÅHS 

verksamhet. Ekonomin är en faktor och de gröna kriterierna är en annan fak-

tor. Med dagens regelverk, och det utrymmet som det lämnar, så borde det 

inte vara några problem. Det är naturligtvis bra om man utreder det här så att 

ÅHS har klara regler för sin egen verksamhet.  

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Jag vill svara ltl Erland att det togs ett beslut i ÅHS sty-

relse i samband med upphandlingen som diskuterades. Man beslöt att 

man ska försöka få fram kriterier som svarar mot de lokalproducerade 

som beaktar hållbarhet och totalekonomi osv. Någonting sådant har inte 

funnits förut. Ledningen har i uppdrag att komma fram med det här till 

styrelsen för att undvika sådana här situationer. Det kan säkert göras på 

ett bättre sätt. Som svar på vad ÅHS kan göra så är det alldeles riktigt att 

man kan inom ÅHS göra det och man kommer att göra det också. 

Ltl Olof Erland, replik  

Herr talman! Det låter bra. Det är ju inte någon garanti för att det blir 

just det lokala företag som vi här talar om. Det är rätt väg att gå. Det 

enda som jag kan säga, ifrån det regelverk som jag känner till, är att man 

måste vara väldigt noga när man gör upphandlingskriterierna, att de är 

precisa. Man kan inte säga att man ska gynna miljön. Det ska vara på 

vilket sätt det här gynnar miljön. Är det så transportkostnaderna inte 

avspeglas i priset då är det en manipulering av priset. Alla kostnader 

måste ingå. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag ser inte i motionen att ÅHS nämns överhuvudtaget. I 

debatten har det varit som om detta skulle vara en ÅHS-motion. Enligt 

lagstiftningen är ÅHS en självstyrd organisation som fattar sina egna be-

slut under lag. ÅHS har möjlighet att ha upphandlingsregler inom ra-
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men för sitt lagstiftande mandat. Jag uppfattar att det här gäller gene-

rellt landskapsförvaltningen som helhet och kan också till någon del 

gälla ÅHS. Problemet i det här sammanhanget är hur stor skillnad det 

får det vara i den ekonomiska kalkylen mellan de olika alternativen? Får 

det vara ett lokalproducerat pålägg på t.ex. 10 procent? Det är det som 

borde finnas centralt i så fall.  

Talmannen  

Tiden är ute! 

Ltl Olof Erland, replik  

Herr talman! Jag uppfattar motionen precis på det sättet. ÅHS är ett bra 

exempel därför att man intuitivt reagerar på vad som ligger bakom det 

hela. 

Jag föreställer mig att man aldrig kan sätta precisa regler i procent el-

ler någonting sådant. Däremot säger regelverket som helhet, och som 

landskapsregeringen också måste följa liksom ÅHS, att det måste vara 

precisa kriterier för när man ska göra avvägningen. Sedan finns det all-

tid en bedömning i slutändan när man ska översätta de gröna kriterier-

na till ekonomi och jämföra. Det är inte någon lätt sak i och med att man 

har ett regelverk, det måste ändå bedömas. Uppenbart är att det är ett 

allmänt frågetecken kring just hur de gröna att kriterierna ska tillämpas. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Om finansutskottet, mot förmodan, skulle behandla den 

här motionen så ligger ansvaret ändå på landskapsregeringen att för-

söka för alla upphandlande instanser klargöra bl.a. begreppet totaleko-

nomiskt mest fördelaktigt, som också ska inkludera hållbarhetsperspek-

tivet och frågan om lokalproducerat. Det finns inte i landskapet några 

sådana utgivna fullmakter ifrån regeringen till de upphandlande instan-

serna. Till den delen kan inte ens ÅHS i sin självstyrande funktion med 

säkerhet fastställa att man ska tillåta en dyrare upphandling p.g.a. de 

här kriterierna som inte är tydliggjorda.  

Ltl Olof Erland, replik  

Herr talman! Det allmänna problemet med i EU-lagstiftningen är att 

man gör saker och anser att man följer regelverket. Men den slutliga 

prövningen kan inte göras på annat än på EU-nivå i domstolen. 

Landskapsregeringen har en handbok för upphandling för den egna 

verksamheten. Det som man vid behov kunde göra i samråd med ÅHS 

är att preciserar kriterierna med hänvisning till just det här fallet och 

ange exempel på hur man gör den totala avvägningen. Fullständiga de-

taljerade säkra regler kan man aldrig komma fram till, men man kan gå i 

den riktningen. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag är lite inne på samma resonemang som ltl Roger Jans-

son. Ltl Olof Erland uttryckte sig att ÅHS själv kan ta in hållbarhetsper-

spektivet i sin upphandling. Det kan de ju säkert. Nog är det väl en poli-
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cyfråga och framförallt en kostnadsfråga, för den offentliga sektorn, som 

måste fattas centralt. Att regering och lagting säger t.ex. i budget, som 

har sagts här, att nu ska vi iaktta hållbarhetsperspektiv i all upphand-

ling. Det kommer att ha konsekvenser för kostnaderna inom offentlig 

sektor. Jag håller inte riktigt med om att det åtminstone är eftersträ-

vansvärt att vissa myndigheter ska iaktta hållbarhetskriterier och andra 

inte. Och ska de göra det i alla sammanhang eller gäller det bara mjöl-

ken?  

Talmannen  

Tiden är ute! 

Ltl Olof Erland, replik  

Herr talman! Jag ser hållbarhetsperspektiv som övergripande för all 

verksamhet. Sedan är det en annan sak hur man ska översätta det till de 

precisa kriterier som gör att man kan göra den slutliga avvägningen, att 

det är totalekonomiskt mest fördelaktigt.  

Hela EU-målsättningen bygger på att man ska ha ett hållbarhetsper-

spektiv med i upphandlingen. Det finns inbyggt i regelverket. Sedan till-

lämpar man det genom att i upphandlingen ha möjlighet att ha så kal-

lade gröna kriterier. Kravet är att det inte får vara allmänt så att man 

kan misstänkas missbruka det för att hämma konkurrensen. Det ska 

vara kriterier som faktiskt kan mätas. 

Talmannen  

Tiden är ute! 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det sista håller jag med om och jag tror inte någon har invändningar 

mot det. Jag försöker föra diskussionen här, nu och konkret. Hur skulle 

vi kunna utveckla en sådan upphandling? Det första är väl att regeringen 

i nästa budget, eller vid annat tillfälle med samma tyngd, påpekar att 

från och med nu ska man iaktta vid upphandling hållbarhetsperspekti-

vet. Så måste regeringen ge vissa kunskaper och möjligheter för de un-

derlydande myndigheterna att följa det här. Det är antagligen omöjligt 

att genomföra det till hundra procent, t.ex. att ÅHS i samband med att 

man bygger ska upphandla ekologiskt. Det är egentligen att lägga om 

hela vår ekonomi. 

Talmannen  

Replikskiftena är avslutade. Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Ären-

det remitteras till finansutskottet. 

Remiss 

3 Justering av landskapsandelar 

Ltl Barbro Sundback m.fl. hemställningsmotion (HM 38/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet. Godkänns? 

Diskussion. 
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Ltl Barbro Sundback 

Tack, herr talman! Den här motionen kan man se som en fortsättning på den 

diskussion vi har fört. Det har ganska mycket att göra med utvecklingen i 

glesbygden, den demografiska utvecklingen och de olika kommunernas eko-

nomiska professionella kompetens att erbjuda service. 

Vi har ett landskapsandelssystem som gör att man ska ha en viss basser-

vice i alla kommuner och att kommunen ska producera den oberoende av var 

man bor på Åland. I praktiken fungerar detta ändå inte.  

Jag kan ta ett exempel som kanske alla här som är kommunpolitiker kan 

svara på. I socialvårdsplanen finns det en uppgift om att alla kommuner i sina 

sociala budgetar ska uppge hur mycket medel man anslår för olika sociala 

tjänster för personer med funktionsnedsättning. Jag undrar hur många 

kommuner som överhuvudtaget har ett sådant anslag eller flera. Man kan 

säga att man klarar av det här mycket bra och att man inte har några kostna-

der. Men det beror på att man inte tar upp medel i den omfattning som det 

antagligen finns behov av i kommunen.  

En annan problematik är de äldre. Eftersom vi idag är så lyckligt lottade att 

vi blir mycket gamla. När man går i pension och åldras är man inte i behov av 

kommunens omsorgstjänster i någon högre grad före man blir vid 80-års ål-

der och över det. Det här beaktar landskapsandelssystemet när det gäller 

basbelopp enligt åldersgrupp. Vi ser i Mariehamn en utveckling och det har 

skett kanske under de två senaste åren, det flyttar in många skärgårdsbor 

men också från faståländska kommuner till stan. Man köper en extra bostad i 

stan.  Det är väldigt trevligt att det kommer ålänningar från hela landskapet 

till staden. Ur individens synvinkel är det ofta att man som pensionär i Mari-

ehamn har större möjligheter till olika typer av aktiviteter. Man kan ha ett ri-

kare socialt liv än om man inte längre är i arbetslivet och kanske också bor 

lite isolerat ute i glesbygden. Det här innebär också att de personer som flyt-

tar till stan som aktiva pensionärer småningom åldras. Många av dem kom-

mer att ha behov av omsorgstjänster av olika slag för att kunna bo kvar 

hemma så länge de önskar. En del kommer också att behöva olika typer av 

stödboende och institutionsboende.  

Med andra ord ökar stadens befolkning av äldre på grund av inflyttning. 

Det här blir en ganska tung börda för staden att bära. Likaså flyttar personer 

med funktionshinder till Mariehamn eftersom många kommuner har väldigt 

bristfällig service för att personer med funktionshinder ska kunna bo kvar i 

sina hemkommuner. Det varierar naturligtvis men i Mariehamn har utbudet 

av tjänster åtminstone hittills varit störst.  

Jag har den informationen att socialsekreterare i vissa kommuner upp-

muntrar personer med funktionshinder att flytta till stan, för där får man 

bättre service. Det betyder indirekt att socialsekreteraren inser att det ur in-

dividens synvinkel är det bästa eftersom kommunen inte tar upp tillräckligt 

med medel. Dessutom har Mariehamns stad under många år byggt upp hy-

resbostäder som gör det lättare att flytta in till staden än till övriga kommu-

ner. Grannkommunen, t.ex. Jomala, har konsekvent avstått från att bygga hy-

resbostäder. Det politiska argumentet har rakt ut varit att det drar till sig so-

cialfall. Genom att inte bygga hyresbostäder har man undvikit att få kostna-

der inom den sociala sektorn.  
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Som jag ser det innebär det här att Mariehamn tar ett stort socialt ansvar 

för hela Åland och kompenserar i hög grad det som många kommuner nu un-

derlåter att sköta.  

Därför, herr talman, har jag skrivit den här motionen. Jag förväntar mig 

överhuvudtaget inte att den ska gå igenom. Jag får se om den alls blir be-

handlad. Det här är en problematik som jag tycker att alla måste ta ansvar 

för. Genom olika typer av politiska beslut så undviker man att ta ansvar för 

äldre och funktionshindrade i kommunerna och de flyttar till stan för att får 

den service som de behöver. Tack, herr talman.  

Talmannen  

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

Remiss 

4 Utredning över konsekvenserna av en kommunsammanslagning 

Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 10/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns? 

Diskussion. 

Ltl Anders Eriksson 

Tack, herr talman! Den här motionen tar sikte på utredning över konsekven-

serna av en kommunsammanslagning.  

”Den åländska samhällsdebatten har under senare år tagit upp behovet av 

kommunsammanslagningar som ett sätt att minska de offentliga kostnader-

na. Som ett alternativ till kommunsammanslagningar har vikten av ett ökat 

samarbete mellan kommunerna framhållits.  

De åländska kommunerna har till följd av småskaligheten redan nu en lång 

tradition av samarbete på en rad gemensamma områden som t.ex. högstadie-

skolor, åldringsvård, specialomsorger och räddningsväsende. 

Vi kan alltså konstatera att kommunerna idag - Mariehamns stad undanta-

get - sköter enbart grundskolan och barnomsorgen helt på egen hand av de 

lagstadgade uppgifterna. Frågan som infinner sig är om det finns så mycket 

mer att hämta inom samarbetsområdet för kommunerna. Andra åtgärder 

måste troligtvis vidtas. 

Samtidigt har undertecknad noterat debatten både i Finland och i Sverige, 

där det framkommit att kommunsammanslagningar sällan uppnått de önsk-

värda effekterna i form av lägre kostnader totalt sett. Det finns t.o.m. forskare 

som hävdar att det inte går att tala för större kommuner med hjälp av effekti-

vitetsargument. 

Det är inte så lätt att se nyttan av en kommunsammanslagning, inte minst 

med beaktande av styrkan i våra lokalsamhällen. Vi är även oroade över att 

en vildvuxen debatt om kommunernas vara eller icke vara lätt kan leda till att 

en viktig framtidsfråga för Åland förs enbart på känslomässiga grunder. Vi är 

också övertygade om att den fortsatta samhällsdebatten och därmed sam-

manhållningen bland oss ålänningar har mycket att vinna på att konsekven-

serna av en åländsk kommunreform utreds, lämpligast av Ålands statistik- 

och utredningsbyrå med bistånd av sakkunnig arbetsgrupp.  

Med anledning av det ovanstående föreslår jag att lagtinget hos landskaps-

regeringen hemställer om en utredning över konsekvenserna av en kommun-

sammanslagning”.  
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Det hör väl till ovanligheterna att jag läser upp en motion rakt av. Jag ville 

göra det den här gången för det var exakt ordagrant samma motion som he-

dersknyffeln Brage Eklund och jag lämnade in på dagen för sju år sedan. Jag 

tycker att det är ett ganska lysande exempel på hur mycket vi debatterar och 

diskutera utan att vi kommer så mycket längre.  

Det var remissdebatt den 5 april 2004. Det var ett ärende som också soci-

aldemokraterna hade, man hemställde om en utredning av en utomstående 

konsult för att klarlägga för- och nackdelar med en åländsk kommunreform 

avseende Åland som en, två, tre eller fyra kommuner för att skapa ett veder-

häftigt underlag för fortsatt debatt. I den debatten presenterade jag enbart 

Ålands Framtids motion och Lasse Wiklöf presenterade socialdemokraternas 

motion och desto mera debatt blev det inte den gången. Nu har det i varje fall 

börjat debatteras. Men vad är det riktigt som vi debatterar? Utgångspunkten 

då var att man skulle ha en effektivare och billigare kommunförvaltning. Jag 

har själv medverkat i liberalernas seminarium om detta. Centern hade ett 

seminarium om detta för inte så länge sedan. På liberalernas seminarium no-

terade jag bl.a. att lantrådet sade att man skulle ha fokus på så bra service 

som möjligt för invånarna. Det är ett bra fokus, tycker jag. Men, blir servicen 

bättre genom att man har större enheter? Det är jag inte alldeles säker på. 

Herr talman! Den här motionen, som bara ordet ”vi” bytts ut mot ”jag” och 

jag står själv som undertecknare, är fortfarande relevant. Det finns dåligt med 

fakta. Att utreda konsekvenserna av en kommunsammanslagning har inte 

gjorts ännu.  

Under den förra lagtingsperioden ville Geta och Finström själva utgöra ett 

pilotprojekt för en sammanslagning mellan dessa båda kommuner. Man fick 

inte ens svar ifrån landskapsregeringen den andra gången som man lämnade 

anhållan. Det är lite märkligt.  

Har det då inte gjorts någonting överhuvudtaget? Ja, det har det de facto 

gjorts. Det har tagits fram två förstudier, som ÅSUB väljer att kalla dem för. 

Den första är rapporten från 2006 nr 5, ”Kommunreform på Åland- en för-

studie.” Jag ska återkomma till den. Sedan var det ytterligare en rapport, nr 

13 2009, ”Vilka krav kan vi ställa på framtidens kommuner? Ett underlag för 

den fortsatta diskussionen om organiseringen av kommunsektorn på Åland”. 

Den utredningen beställde kommunförbundet. Där sägs att det här projektet 

uttryckligen har tagit sikte på att ta fram ett diskussionsunderlag. 

Tittar man på den första rapporten så sägs att den förra landskapsrege-

ringen hade sagt i sitt handlingsprogram att man skulle genomföra en utred-

ning om en ev. kommunreform. Jag förstod att den här utredningen kom till i 

ett väldigt sent skede, kanske mest pliktskyldigast för att man skulle visa att 

man hade gjort någonting på basen av vad som stod i handlingsprogrammet. 

I förordet sägs det så här: ” Man kan konstatera att frågan om den framtida 

kommunindelningen på Åland inte bara handlar om några enkla rational-

iseringsåtgärder i en byråkratiserad offentlig sektor. Frågan är större än 

så. Vad har man för mål för kommunsektorn på Åland? Hur vill man att 

serviceutbudet ska se ut? Vem tillhandahåller bäst den servicen? Hur stora 

skillnader i tillgången på servicen är vi beredda att acceptera inom Åland? 

Hur viktiga är kommunerna för den lokala identiteten?” Jag tycker att alla 

de här frågorna är väldigt relevanta.  

Herr talman! Det är fortfarande aktuellt att utreda vilka konsekvenserna är 

av en kommunsammanslagning, om det är det som vi pratar om. Om man ska 
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komma vidare så tror jag att det är väldigt viktigt att man politiskt fastslår 

vilken ambitionsnivå man har. Hur vill man att den framtida kommunstruk-

turen ska se ut? Vilka arbetsuppgifter vill man att kommunerna ska ha? Det 

är den linje som man måste slå fast först innan man kan komma vidare.  

När det gäller Ålands Framtids linje så ser vi ett stort värde i att vi har de 

små kommunerna. Det är viktigt med ett lokalt engagemang. Det är oerhört 

viktigt om vi ska ha en levande skärgård och en levande landsbygd. 

När man tittar på vilka astronomiska statsskulder de stora länderna har 

jämfört med små mikrostater som ofta har ekonomin i skick, så när man ser 

på detta med större enheter så har man noterat i alla sammanhang att det fö-

refaller finnas en sådan mekanik att ju större enheter det blir desto svårare är 

det att få ett ekonomiskt ansvar i det. 

Herr talman! Jag har många gånger pekat på de ekonomiska nyckeltalen 

för kommunerna. Jag vill understryka att det inte alls är för att vara elak med 

Mariehamns politiker men jag förstår inte hur man ifrån Mariehamn stads 

sida kan göra av med så mycket pengar? När det gäller skatteintäkter per in-

vånare så ligger man i särklass bäst till. När det gäller verksamhetsintäkter 

per invånare så är man i en helt egen klass. Men när det gäller verksamhets-

kostnader per invånare så är man nästan i topp. Det är bara för Föglö, Kökar 

och Sottunga som har högre kostnader när det gäller verksamhetskostnader-

na i euro per invånare. Jag kan inte förstå det här är riktigt, för tittar man på 

strukturen ute i skärgårdskommunerna så är det klart att det blir mycket, 

mycket effektivare, mycket billigare och mycket rationellare att driva en verk-

samhet i ett samlat område som Mariehamns stad utgör. Det där förstår jag 

faktiskt inte riktigt. Tittar man också på skuldsättningen så är det egentligen 

bara Finström, Geta och Kökar som har större skuldsättning per invånare än 

vad man har i Mariehamns stad.  

Jag säger inte detta för att vara elak med någon, utan jag säger det helt en-

kelt för att jag inte förstår hur det kan vara möjligt? Kan det vara samma 

automatik som jag pekade på när det gäller statsskulder mellan stora och 

mindre länder? 

Den här första utredningen, ”Kommunreform på Åland”, där finns det ett 

kapitel som tar upp demokrati, delaktighet och engagemang. Det sägs bland 

annat; ”medborgarna kontakter sina politiker direkt i större utsträckning i 

små än i stora”. Det sägs också så här; ” makten finns sällan långt ifrån 

medborgarna i de här frågorna där ansvaret finns på Åland. God känne-

dom om väljarna och deras behov präglar de små kommunerna. Finger-

toppskänslan avtar med avståndet mellan beslutsfattare och invånare.” Det 

sägs också; ” lokal kunskap och engagemang och därmed även demokratin 

påverkas i hög grad av i vilken utsträckning invånarna kan identifiera sig 

med den egna kommunen”. Jag tycker det här också är intressanta slutsatser.  

Herr talman! För att komma vidare, nog ser vi de problem som finns och 

nog ser vi de problem som de minsta kommunerna måste klara av, de verkligt 

tunga omsorgsfrågorna som åldringsvård, omsorg förbundet osv.  

Det här är ingenting som är färdigt och det här är inte någonting som vi 

har hunnit jobba med på det sätt som vi brukar göra inom Ålands Framtid. 

Jag tror att en lösning kan vara att man renodlar arbetsuppgifterna mellan 

den kommunala nivån och landskapsnivån så att man försöker ha fokus på 

att det som man klarar av att betala ska man också ha ansvar för. Jag tror att 

de flesta av oss vet att om inte landskapsandelssystemet skulle finnas så fanns 
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inte många av kommunerna heller. Pratet om självständiga kommuner är 

väldigt långt en chimär, det kommer man inte ifrån. Jag tror att det är viktigt 

om man kan försöka renodla förvaltningsuppgifterna på ett sådant sätt att de 

lokala trivselfrågorna sköts ute i kommunerna, det som man klarar av. Det är 

klart att man inte kan dra detta till hundra procent. Men det som man klarar 

av att betala har man också ansvar för. 

Jag hoppas att det inte går som det gick med vår motion för sju år sedan. 

Den gick till lagutskottet och sedan hände det inte desto mera. Det blev inte 

någon debatt heller. Jag hoppas att vi kan gå vidare och få mera kunskaper 

när det gäller de här frågorna.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Talman! Det gäller väl att bestämma sig för om hönan eller ägget kom-

mer först. Det är lite svårt att ge ÅSUB ett politiskt baserat uppdrag om 

man inte har klart för sig vad man vill ha för modeller. Att bara uttrycka 

sig på det här sättet, som görs här klämmen, det är inte någon klar be-

ställning. Man måste först försöka i en majoritet komma överens om vad 

man vill att ÅSUB ska utreda. 

Det var oklara antydningar här kring detta med småskaligheten, att 

den skulle resultera i ett större ansvar och därmed mindre skuldsätt-

ning. Då är min fråga till kollegan Eriksson, hur har det då gått som det 

har gått på Kökar och i Sottunga? Det resonemanget stämmer ju inte alls 

när det gäller de kommunerna, kanske inte heller när det gäller Geta och 

Finström. Hur har kollegan Eriksson tänkt att vi ska lösa de problemen 

långsiktigt som accelererande nu i de små kommunerna? 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag håller egentligen med ganska långt om det som sades. När det gäller 

det förstnämnda så sade jag att man bör politiskt bestämma vilken am-

bition man ska ha och vilken linje man ska ha när det gäller kommun-

strukturen och förvaltningsuppgifterna mellan landskapsnivå och kom-

munala nivån. Det är möjligt att jag uttryckte mig otydligt. Man måste 

absolut göra det först innan man kan börja utreda något desto mera på 

detaljnivå. Om jag inte lyckades få fram detta så var det bra att den här 

repliken kom. 

När det gäller det andra så tycker jag att det var intressant det reso-

nemang som också ÅSUB har kommit fram till, och som man på många 

andra håll också har kommit fram till, att ju längre avståndet blir mellan 

beslutsfattarna och invånarna så desto sämre blir ansvaret. 

Det går inte att föra det här resonemanget linjärt ner på en liten 

kommun som Sottunga där t.ex. åldringsvården hotar att knäcka hela 

den kommunala ekonomin. Jag är mycket väl medveten om att det finns 

ett problem här också.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Talman! Jag hoppas att vi också kan vara överens om att den kommu-

nala självstyrelsen är väsentlig när man ska ha ett kommunalt system, 

vilket jag också tycker att vi ska ha inom ramen för självstyrelsen. Då 

måste vi ett självstyrelseutrymme åt våra kommuner. I Mariehamn och 

Jomala har man ett ganska betydligt självstyrelseutrymme. I Sottunga 

och på Kökar har de noll självstyrelseutrymme, inget alls. Det gäller att 
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kämpa och försöka täcka kostnaderna på något sätt för de lagstadgade 

uppgifterna som de har. Kan detta faktiskt vara ett långsiktigt hållbart 

system? Tycker, ltl Eriksson, politiskt att det är rimligt att vi politiker 

inte ska ta ett ansvar för att skapa ett nytt system som ger möjligheter 

till att en kommunal förvaltning kan vara självstyrande också?  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag har många gånger blivit beskylld för att ha väldigt starka åsikter i 

saker och ting. När det gäller den här biten så har jag många gånger öp-

pet sagt att jag är lite ambivalent.  

Jag har börjat luta mot den linjen att man renodlar förvaltningsupp-

gifterna på ett sådant sätt att fokus bör vara att det som man klarar av, 

ute i de små kommunerna, det ska man också ha ansvar. Då får man ett 

verkligt självstyrelseutrymme ute i kommunerna. Jag håller helt med ltl 

Roger Jansson om att den kommunala självbestämmanderätten långt är 

en chimär om man ser hur detaljstyrt det är och hur mycket som är fi-

nansierat via landskapsandelssystemet. Det måste vi också öppet kunna 

säga.  

Talmannen  

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Jag tycker liksom den förra motionerna att den här också är en 

ytterst viktig motion. Den handlar om avgörande framtidsfrågor för Åland.  

I åratal har de stora partierna vägrat att konkret diskutera den här frågan. 

Också den här regeringen har in i det sista försökt undvika den. Vid senaste 

budget fick vi någon sorts skrivningar om något som kallas samhällsreform. 

Det var väl för att undvika kommunsammanslagning eller kommunreform el-

ler något annat ord som innehåller kommun. Man antyder att man diskute-

rar, man tar tag i frågan och jobbar med den, som man brukar säga, men det 

ska inte innehålla kommun. Det är antagligen för att centern inte vill ha det. 

Liberalerna som lite försöker puffa i frågan har väl då kommit på detta med 

samhällsreform. Men i sak verkar ingenting hända i den här frågan. Samti-

digt får vi rop på hjälp från Sottunga och vi begriper alla sedan länge att 

Kökar inte kan fungera och det kommer inte att ta länge förrän samma sak 

händer med flera kommuner. Den enkla förklaringen till detta är en demo-

grafisk obalans i våra samhällen. Det gäller inte bara de här små kommuner-

na, utan det är hela samhällen, hela länder och hela kontinenter. Så proble-

met är inte uteslutande kommunalt, men det har kommunala effekter. Det 

betyder att när det är allt färre som betalar skatt och de sociala utgifterna 

ökar så går det inte ihop. Det är ett faktum. Sedan får man tycka om identitet 

och allt möjligt annat och värdesätta det naturligtvis. Men det som vi är skyl-

diga att svara på är hur den kommunala ekonomin blir socialt hållbar på lång 

sikt? Det handlar om att det finns för lite människor som jobbar och drar in 

skatter. Om vi inte ska hålla på att finansiera hela kommuner till hundra pro-

cent med landskapsbidrag så måste man göra någonting. Det är dags nu att ta 

itu med den här frågan. 

Man har talat om att det måste komma nerifrån, vilket är ett sätt att skjuta 

ansvaret ifrån sig. Inte kan man göra detta till något slags individuellt ansvar 

för var och en ålänning. Det är vi som har det yttersta ansvaret för att männi-
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skor ska kunna bo kvar på Kökar, i Sottunga och i alla andra kommuner. Då 

måste vi ha breda politiska överenskommelser. Det behöver säkert utredas i 

framtiden hur vi ska gå tillväga.  

Innan vi har tagit ställning till några väsentliga frågor så behöver vi inte 

flera utredningar. Vi har nämligen en förstudie som klart och tydligt säger att 

vi måste besluta oss för hur ansvarsfördelningen ska vara mellan landskapet 

och den kommunala nivån. I den här regeringens program finns det en massa 

idéer om att missbrukarvården ska till ÅHS, MISE ska bli ett bolag och hu-

vudlösa förslag som inte har lett till någonting, gudskelov får vi säga. Det 

finns skrivningar om Medis och det finns alla möjliga idéer om hur man ska 

lyfta bort ansvarsuppgifter från kommunerna. Det ska egentligen bara lyftas 

bort för att någon annan ska finansiera det. Det handlar inte om vad som är 

bäst för medborgarna i kommunerna, utan det är ett sätt att få någon annan 

att ta ett ekonomiskt ansvar så att kommunerna inte ska vara så betungande. 

För en tid sedan ordnade centern en debatt om samhällsreformen här nere 

i auditoriet. Då sade lantrådet en mycket viktig sak. Hon ansåg att ansvars-

fördelningen ska vara så att landskapet på landskapsnivån enbart ska syssla 

med att övervaka, utveckla, leda och ha tillsyn. I det här huset ska det inte 

produceras offentliga tjänster i den bemärkelsen att medborgarna på något 

vis ska få sin välfärd via det här huset. Det finns också många andra verk-

samheter där man borde ta bort tjänsteproduktionen från centralförvaltning-

en, som har helt andra uppgifter. Det här tyckte jag var väldigt förlösande och 

det var klartänkt. Vi har hela tiden resonerat att ansvarsfördelningen ska vara 

den att man inte ska lyfta bort tjänster ifrån kommunerna. Sedan har det 

kommit några sådana hybrider att det ska finnas gemensamma socialkans-

lier, det är egentligen olika former av kommunförbund. Grunden för det här 

är att de små kommunerna inte har tillräcklig kompetens. Barnskyddslagen 

tvingade fram det här mer eller mindre. Det var ju en del som inte ville ha 

barnskyddslagen just för den sakens skull. Det var viktigare att kommunerna 

var oförändrade än att barnen fick ett bättre barnskydd. 

Gudskelov så blev det inte så. De små kommunerna klarar inte heller av 

kompetensförsörjningen. Gör man kommunalförbund av olika slag som det 

förhatliga MISE, det är ju egentligen flera MISE som man vill ha, så försäm-

ras medborgarnas rättsäkerhet. Det är inte så lätt sedan för medborgarna att 

veta vem det är som har fattat det här beslutet och vem det är som har det po-

litiska ansvaret. Den renodlade modellen, med kommuner som ansvarar för 

vissa lagstadgade och andra uppgifter som man får landskapsandelar för, det 

är tydligt och klart. Det är den kommunstyrelsen och det fullmäktige i den 

kommunen som bär det yttersta politiska ansvaret. Och tjänstemännen an-

svarar för medborgarna inom den här kommunens territorium. 

Vår uppfattning är att vi ska bibehålla den ansvarsfördelning som vi har. Vi 

ska ha kommuner i framtiden som i stort sett har precis samma uppgifter 

som idag, men det måste bli färre. Så här tycker faktiskt en stor majoritet av 

Ålands folk. Det visar ÅSUB:s senaste utredning. Människor är inte dumma. 

De inser att det inte går för små kommuner att bära de kostnader som det in-

nebär att tillhandahålla service och kompetens inom de områden som vi idag 

har lagstiftade rättigheter för. 

Det har också talats om att någon slags regional nivå. Gud hjälpe för 

någonting sådant. Vi behöver inte flera nivåer. Vi behöver starkare lokalsam-

hällen. Det löser inte alla problem. Det är precis som ltl Anders Eriksson sä-
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ger, och det är också en global rörelse, folk vill in till tätorter och städer och 

de stoppar inte vid kommungränsen. De flyttar dit där de får sina behov bäst 

tillfredsställda. Den rörelsen ser vi på Åland också. Det är Jomala, Marie-

hamn, Lemland och Hammarland som drar till sig folk. Visst kan det tillfälligt 

finnas någon ökning i någon liten kommun, men är detta hållbart? Om någon 

tror det så vill jag gärna höra mera om den saken. Det kommer fortsättnings-

vis att vara nödvändigt, om vi har färre kommuner, för centrum att se till att 

det finns service i periferin.  

Herr talman! Om vi ska komma någon vart i den här diskussionen som be-

hövs det nog ett gemensamt förslag. Vad ska vara på kommunerna, vad ska 

vara på landskapet och hur många kommuner ska vi ha och sedan ska vi ut-

reda vilka konsekvenserna blir. Vi kan inte hålla på att utreda utan att ha en 

klar vision och ett mål som vi strävar till. Vi har fått alldeles för mycket såd-

ana utredningar den här perioden, precis som vi tyvärr trodde. Tack, herr 

talman.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Talman! Det var lite komiskt att man kunde lämna in samma motion sju 

år senare utan att det har hänt något desto mera. Då pratades det öppet 

om kommunsammanslagning, sedan började man prata om kommunre-

form och nu pratar man om samhällsreform. I grund och botten är det 

samma sak som vi pratar om. Pratar vi om kommunsammanslagning, 

vilket jag uppfattar att ltl Barbro Sundback var ganska tydlig med, så har 

vi definitivt inte utrett de konsekvenserna. Vi har diskussionsunderlag, 

det säger man själv ifrån ÅSUB:s sida. Jag håller med ltl Barbro Sund-

back att det här är en avgörande framtidsfråga. Inte kommer Sottunga 

och Kökar att klara sig som det är nu. Jag håller också med om att det är 

en demografisk obalans som kanske är det tyngsta skälet men det är inte 

det enda skälet. Lika stor orsak är att man lägger på mera och mera på-

lagor på kommunerna samtidigt som det blir färre som ska betala det. 

Egentligen gör man ju allt för att inte kommunerna ska kunna fungera 

såsom de bedrivs idag.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Detta ”man” inkluderar också faktiskt ltl Anders Eriksson. Alla de påla-

gor som läggs på kommunerna fattar vi i stort sett beslut om. Det beror 

väl inte på att någon av oss önskar att plåga kommunerna med ännu 

mera pålagor. Utan det beror på att medborgarna efterfrågar hela tiden 

mera tjänster. Sedan är jag inte alls emot den här utredningen men jag 

tycker att det är fullkomligt onödigt att vi bara utreder generellt vad 

kommunsammanslagningar innebär. Det finns hur mycket utredningar 

som helst. Och som alla akademiska utredningar så säger de att under 

de här och de här förhållandena kan möjligen det här och det här håller 

streck punkt slut. Medborgarna på Åland vill veta vad det skulle inne-

bära om vi har en kommun, två, tre eller fyra kommuner? 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag tror att det gäller oss alla, både ltl Sundback och mig, att man ska 

vara försiktig att säga vad medborgarna vill ha. Det är väldigt, väldigt få 

medborgare som tar kontakt med mig och säger att man vill kommu-

nerna sammanslagna. Det är väldigt sällan som det händer. Tvärtom, 
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folk ute i skärgården och på landsbygden är oroliga för vad det skulle 

leda till. 

Sedan när det gäller detta med pålagor, oftast, om jag hittar en möj-

lighet, så brukar jag ha invändningar mot det. Men tyvärr är man inte 

det största partiet så det är inte alltid som förslagen går igenom. Men jag 

försöker tänka på det. 

Den här motionen som jag nämnde, som socialdemokraterna hade, 

där pratade man om att man skulle utreda om man skulle ha en, två, tre 

eller fyra kommuner. Ltl Sundback sade att man vill ha färre kommuner. 

Vad är det som man vill ha? Är det en, två, tre eller fyra kommuner ifrån 

socialdemokratiskt håll? Ska man ha samma servicenivå hos alla kom-

muninvånare eller ska man ha en speciell nivå på servicen i viss del av 

kommunen och en annan servicenivå i en annan del av kommunen? Det 

är många frågor som är svåra att få ihop. 

Talmannen  

Tiden är ute! 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Vi har i ett valprogram sagt högst fyra kommuner. Det 

finns ungefär tio procent bland befolkningen som bara vill ha en enda 

kommun och som är väldigt bestämda i den åsikten. Det tycker jag att 

skulle vara ett scenario att utreda. Själv är jag inte så radikal i den här 

frågan. Jag tror att vi ska ha Mariehamn, landsbygden och skärgården. 

Det skulle vara ett scenario att utreda. Och sedan kanske ett tredje sce-

nario. Grunden för att vi ska komma vidare är att vi kommer överens om 

vad som ska utredas. Man måste bestämma sig att åtminstone teoretiskt 

utreda några alternativ plus ansvarsfördelningen mellan landskapet och 

kommunerna. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Det som förvånar mig i den nu pågående debatten är 

socialdemokraterna som i första hand är ett stadsparti. Varför vill man 

till varje pris ge stadsborna en högre skattenivå och lägga på skuldbör-

dan ytterligare? Det är ju det som en total reform av den åländska kom-

munstrukturen medför. 

Ltl Eriksson redogjorde ganska tydligt för de kostnader som Marie-

hamns stad har för att upprätthålla sin goda service till invånarna. Fak-

tum är att vi inte har råd att exportera ut servicenivån till hela Åland. 

Hur skulle vi klara av att upprätthålla Mariehamns standard för hela det 

offentliga Åland? Den här ekvationen är för mig obegriplig. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Min motfråga är hur vi ska ha råd med att skärgården och stora delar av 

randkommunerna avfolkas? Det är servicen som medborgarna använder 

sig av. De som bor i stadens randkommuner utnyttjar delar av servicen i 

stan. För att få någon balans i utvecklingen och om man ser till helheten 

och har en ideologi som bygger på jämlikhet, att alla i stort sett ska ha 
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samma rättigheter, så är det ganska naturligt för oss att tänka på hela 

Åland och inte bara på en enda kommun eller två.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Vad vi behöver här på Åland, ltl Sundback, är ju solidaritet mellan reg-

ionerna. Med tanke på vad som just nu pågår på EU-nivå där rika EU-

länder, i alla fall länder som har skött sig bättre än andra och inte har 

samma svårigheter, försöker hjälpa de fattigare länderna som inte har 

sett till att modernisera sin ekonomi och utbildning så att de ska kunna 

hänga med in i framtiden. Det faktum att vi har några kommuner på 

Åland som lider temporärt av utflyttning och en demografi som är lite 

förskräckande på sikt så kan vi inte förta att det är ett levande samhälle 

som vi har ute i skärgården. Då måste vi i det här läget hjälpa till över 

alla gränser.  

Sedan finns det naturligtvis en situation där kommunerna själva 

kommer att önska en förändring. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag har två kommentarer till det där. Jag hörde också ltl Harry Jansson, 

i den här debatten som jag hänvisade till tidigare, säga att det är en 

temporär ekonomisk svacka i skärgårdskommunerna och en tempo-

rär befolkningsrörelse. Där har vi då olika uppfattningar. Jag kan inte 

på något vis se att den är temporär. Tittar man på statistiken bakåt så 

går den bara åt ett håll. Ibland lite snabbare och ibland med vissa uppe-

håll, men det går bara åt ett håll. I den frågan har vi olika utgångspunkt. 

Sedan var det detta med solidaritet. Det är ju det som jag upprepade 

gånger hela tiden säger här; vi måste ta ett gemensamt ansvar för hela 

Åland, för alla kommuner och tillsammans komma överens om hur vi 

ska göra. Den här regeringen är ju inte känd för några breda uppgörelser 

så det blir knappast av. Men det är min önskan. 

Talmannen  

Tiden är ute! Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Roger Slotte 

Herr talman! Centern har under den här mandatperioden haft en arbets-

grupp som arbetat med frågan om den kommunala strukturen. Ltl Anders Er-

iksson har rätt i att kommunsammanslagning i Finland och i Sverige sällan 

har lett till inbesparingar. Det säger också Siv Sandberg som är forskare vid 

Åbo akademi.  

Det som vi i centern tror att kan leda till inbesparingar är slopandet av 

kommunalförbunden. Dessa är vår tids storkommuner som tillägg till våra 16 

primärkommuner. Här tror vi att det skulle gå att skapa ett ekonomiskt ut-

rymme om den byråkratiska nivån i tjänste- och servicekedjan kunde avskaf-

fas och värdkommunen istället tar över den administrativa driften. Övriga 

kommuner kunde sedan köpa tjänster från värdkommunen till självkost-

nadspris, alltså samma enhetspris som det kostar värdkommunen. Det här 

skulle innebära att vi istället för idag med 22 kommuner minskar antalet till 

16. Dessutom skulle steget mellan kommuninnevånarna och verksamheten 

minskas så att invånarna skulle känna större delaktighet i vad som försiggår. 
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Herr talman! Vad gäller ltl Anders Erikssons motion om en utredning av 

de ekonomiska konsekvenserna anser vi i centern att en ekonomisk analys av 

konsekvenserna av kommunsammanslagning inte kan göras utan att man har 

kunskap i vad som ska beräknas och utredas. Vilka kommuner skulle i utred-

ningen gå samman, alla eller några få? Hur är infrastrukturen dem emellan 

uppbyggd? Det finns massor av frågeställningar som bör vara klara innan 

man kan gå vidare så att man får en utredning som man kan ha en faktisk 

nytta av.  

Herr talman! Det är slutligen centerns uppfattning att det inte är lagtinget 

som ska driva processen med den samhällsreformen inom den kommunala 

sektorn. Initiativet bör istället komma ifrån kommuninvånarna som agerar 

sina förtroendevalda. Tack.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det var trevligt att få ett konkret förslag, att man ska ta 

bort kommunförbunden. Jag har två frågor. Ska Ålands kommunför-

bund också tas bort? Ska det bli en värdkommun? Det blir väldigt kons-

tigt. Det blir som en enda kommun och de andra? Jag förstår inte hur 

man ska göra i det fallet?  

Om man tar bort kommunförbunden så måste det väl bli ännu tyngre 

för de allra minsta kommunerna att klara av sina uppdrag. Det betyder 

att Kökar och Sottunga ska sköta omsorgen om de utvecklingsstörda och 

många andra uppgifter som de ska ta på sig utöver det som primär-

kommunerna har att göra.  

Ltl Roger Slotte, replik 

Herr talman! Jag nämnde ordet värdkommun. Det betyder att man säl-

jer tjänster till den som man har avtal med t.ex. till Sottunga och Kökar. 

Kostnaden skulle vara transparent så att man inte på något vis kan säga 

att de här kommunerna skor sig på någonting. Det är väldigt viktigt. 

Vare sig Sottunga, Jomala eller någon annan kommun har någon 

större inverkan på kommunalförbundets budget. Det blir mera effektivt, 

man kan ha själva administrationen inom värdkommunen.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Rent tekniskt lär det säkert kunna fungera. Man kanske sparar på några 

arvoden, några tusenlappar. Den stora kompetens- och demokratiför-

bättringen ser jag nog inte. Det är mer en teknisk fråga. 

Jag fick inte något svar på vem som skulle vara värdkommun för 

Ålands kommunförbund. 

Ltl Roger Slotte, replik 

Herr talman! Jag gick förbi Ålands kommunförbund i hastigheten. 

Ålands kommunförbund är ett samlande organ som tar fram olika ut-

redningar för kommunerna på Åland. Det är mera som en remissinstans 

och ett diskussionsforum som kommunerna kan behöva, medan de 

andra kommunalförbunden producerar tjänster av olika slag, både soci-

ala tjänster och andra tjänster. Jag ser nog att det inte är så lätt att få 

någon styrning på MISE heller som jag har förstått. Jag tror inte att en 

primärkommun har en riktig chans här. Man behöver nog jobba på ett 

annat sätt. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag vet att ltl Slotte ofta har framfört detta med kommunförbund. Jag 

har själv precis samma uppfattning. Ju större enheter det blir och ju 

längre ifrån de direkt förtroendevalda i kommunen som verksamheten 

blir så desto svårare att få styrning på den. Jag håller helt och hållet med 

om det resonemanget. Man kan säkert ställa frågan om det finns några 

naturliga värdkommuner. Den saken måste man kunna ta tag i. Det är 

hög tid att man tar tag i det på allvar redan nu. 

Sedan, ltl Slotte, sade jag i mitt anförande att det finns massor av frå-

gor som man måste klara ut först innan man kan sätta igång den här ut-

redningen. Vilken ambitionsnivå ska vi ha? Vilken linje vill vi ha? Den 

linje som Ålands Framtid har är att försöka renodla förvaltningsuppgif-

terna så långt som möjligt. Vilken linje har centern när vi går in i det här 

arbetet? 

Ltl Roger Slotte, replik 

Herr talman! Individen och kommuninvånarna ska agera. Om vi pratar 

om Sottunga och Kökar så bör de agera för kommunsammanslagning, 

om det är deras önskan. Vi applåderar säkert det, inte är centern mot 

någon kommunsammanslagning.  

Vi har också erfarit att man i riket utgår ifrån andra parametrar efter 

riksdagsvalet. Man kommer att skriva om kommunallagarna till år 2015. 

Det betyder att det blir omorganiseringar också på den sociala sektorn 

som också kan få stora verkningar och som vi säkert kommer att följa ef-

ter så småningom. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag har många gånger varit väldigt kritisk till resone-

manget om kommunsammanslagningar och att man uppifrån skulle för-

söka få ihop kommunerna. Jag tror inte man kan gå så långt som ltl 

Slotte, att man ska förvänta sig att invånarna ska agera. Det är trots allt 

väldigt komplicerade frågor. Jag tycker nog att vi politiska partier också 

har ett ansvar att peka på en lösning hur vi vill ha det. Vissa partier har 

sagt att de tror att lösningen är att slå ihop de olika kommunerna. Jag 

har sagt ifrån Ålands Framtids sida att jag inte tror att det är den bästa 

lösningen. Jag tror att lösningen är att man renodlar förvaltningsuppgif-

ter i förhållande till vilken förmåga man har att klara av det. 

Vilken är centerns lösning? På det seminariet som jag deltog i var det 

nog väldigt oklart vad centern ville. Det var tyvärr lika oklart när jag 

medverkade på liberalernas seminarium. Jag håller med ltl Sundback att 

de stora partierna måste börja bestämma sig någon gång. 

Ltl Roger Slotte, replik 

Herr talman! Jag hade inte tillfälle att vara med på centerns semi-

narium. Inte kan vi ifrån lagtinget säga att nu måste t.ex. Kökar och 

Sottunga gå ihop. Det är kommunernas förtroendevalda, fullmäktige och 

styrelse, som måste diskutera ihop sig hur de vill ha det. Det kan vara en 

framkomlig väg. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack talman! Resonemanget om värdkommuner som ska producera ser-

vicen, det utökar också behovet, i synnerhet i skärgården så att vi ska 

kunna knyta skärgårdssamhällen närmare varandra för att få det att 

fungera. Ställer centern helhjärtat upp och stöder de utbyggnadstankar-

na? 

Ltl Roger Slotte, replik 

Herr talman! Jag förstod inte riktigt frågan. Om Föglö eller någon annan 

kommun vill vara värdkommun för resten av skärgårdskommunerna så 

går det säkert bra. Jag tänkte närmast på att kommunerna skulle fun-

gera som värdkommun istället för att vi ska ha kommunalförbund, t.ex. 

MISE i Mariehamn och äldreomsorgen i De Gamlas Hem i Jomala osv.   

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Vi kan se på Sottunga som är en liten kommun. De 

kommer att få framtida problem med skolan. Där är behovet stort för att 

få det att fungera och knyta ihop det så att man kan bo på den ena ön 

och gå i skolan på den andra ön. Det var det som jag menade. Där är be-

hovet stort för att producera den servicen som behövs. 

Ltl Roger Slotte, replik 

Herr talman! Det finns ju många andra samarbetsformer utom värd-

kommunmodellen. Vi har t.ex. brand- och räddningsväsendet som är ett 

samarbetsområde som fungerar på ett annat sätt. Likadant kan man av-

tala om t.ex. områdesarkitekt samarbete, som vi har Jomala. Jag tror att 

olika kommuner på norra Åland utnyttjar varandras kunskaper när det 

gäller löneräkning. Det finns ganska många olika samarbetsformer som 

man kan nyttja. När det inte räcker till med ett mindre samarbete då 

kan man titta på värdkommunmodellen.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Jörgen Strand 

Herr talman! Det här är en fråga som har intresserat mig genom hela min po-

litiska karriär. Jag måste nog hålla med motionären Anders Eriksson om att 

vi ingenstans har kommit under mina tolv år. Anders Eriksson nämnde sju år 

när det gäller den här frågan. Det stampar på stället. 

Varför har det blivit så? Ja, för att vi har haft bra med pengar i landskapet, 

enligt mitt sätt att se det. När det har blivit problem för Sund med antal med-

borgare och landskapsandelssystemet så har man ändrat. Vi ändrade också 

systemet 2006. Vi sköt till mera pengar till kommunerna, vilket hjälpte vissa 

kommuner temporärt ur fällan. Det har varit den traditionella lösningen. 

Min utgångspunkt när det gäller kärnverksamhet; barnomsorg, skola, och 

äldreomsorg är att den vara likvärdig på hela Åland. Idag håller det på att ut-

vecklas A och B kommuner, en segregering inom de här områdena. Vi ser 

t.ex. inom hemvårdsstödet har Saltvik, Jomala och Lemland råd att ha högre 

hemvårdsstöd medan andra kommuner inte har råd, även om man skulle 
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vilja. Vi ser också att staden har fyra år när det gäller möjligheten att få hem-

vårdsstöd. Det här accelererar mer och mer. Vissa kommuner har råd med 

god service inom kärnverksamheten medan andra kommunerna inte har det. 

Det här kommer bara att bli värre. 

Ibland när man hör det här enorma försvaret för gamla strukturer i debat-

ten så börjar man fundera om man tror att det skulle bli bättre om vi hade 32 

kommuner, att vi då skulle bli effektivare. Nej, man bör tänka lite längre än 

näsan är lång. 

Varför jag anser att det här är en stor framtidsfråga är för att landskapet 

haft god ekonomi, man har idag ett strukturellt underskott och vi vet inte hur 

framtiden ser ut. Tittar vi på kommunernas ekonomi totalt sett, jag brukar 

inte prata om kommunerna och landskapet, utan jag brukar prata om den of-

fentliga ekonomin, så ser vi en accelererande skuldbörda med Mariehamn i 

spetsen tyvärr. Det är en sak som gör att vi inte kan lösa det med mera pengar 

från landskapet, det kommer inte att gå. 

En annan fråga, som har diskuterats i kommunförbundet och från ÅSUB:s 

sida, är att vår omvärld kommer att utvecklas när det gäller välfärdsservicen 

inom olika områden. Det här kommer att skapa krav ifrån medborgarna om 

att ha samma välfärdsservice och det kommer vi inte att klara av såsom det 

ser ut idag.  

Den tredje frågan om den demografiska utvecklingen, som ltl Sundback tog 

upp och som jag håller med om. Tittar vi på ÅSUB:s senaste utredning så 

finns det 6-7 kommuner där det går käpprätt åt H, om man uttrycker det 

milt. 

Det som Harry Jansson tog upp att det är en temporär avfolkning och ned-

gång i skärgårdskommunerna så är det bara att titta i ÅSUB:s statistik sedan 

50-talet. Befolkningen gick ner och det bromsades upp under 70-talet när 

man byggde ut trafiken, men sedan har siffrorna fortsatt att gå ner.  

Allt detta visar på att som vi har det idag med den strukturen så kommer vi 

inte att klara vår välfärdsservice.  

Lägger vi till att kommunerna och landskapet idag administreras av 250-

300 organ vilket skapar byråkrati, kostnader och långsamt beslutsfattande så 

bör man fundera om man skulle kunna administrera det på ett annat sätt. Vi 

vet också att kommunernas budget totalt är 140-150 miljoner, om jag minns 

rätt. Ofta säger man att det är en liten administration på 8-10 procent i den 

här cirkeln när man ser på kommunala budgeter. Men då glömmer man bort 

att i skolsektorn finns det administration, inom sociala sektorn finns det ad-

ministration och inom den tekniska sektorn finns det administration. Men de 

belastar deras budgetar. Den totala administrationen ligger, enligt min be-

dömning, på 15-20 procent av de totala kostnaderna. Det betyder att det är 

närmare 30 miljoner euro som går till administration och byråkrati. Skulle vi 

kunna minskade det här till 20 miljoner så hade vi 10 miljoner mera till ser-

vice. 

Jag tror också på en tydligare uppdelning av ansvarsfördelning som 

lantrådet tog upp på seminariet, som jag inte var på. Då vet man vem som har 

ansvar och man kan inte komma till andra och begära hjälp sedan. 

Jag tror också att vi i det åländska samhället måste börja fokusera mera på 

att sätta pengarna på kärnverksamhet. Om Mariehamn stads verksamheter 

blir norm för landsbygden då håller jag med Harry Jansson, då kommer det 

inte att gå. 
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Vad kan vi göra åt det här? Det har pratats om att utreda mera. Det finns 

vissa utredningar som är bra. Jag anser också att det finns all ekonomisk 

fakta och nyckeltal i ÅSUB:s bok när det gäller alla kommuner och i varje om-

råde. Utgående ifrån utredningarna och all ekonomisk fakta som redan finns 

så borde man ha någon att sammanställa olika scenarier, som ltl Sundback 

var inne på. 

Vi ska också komma ihåg att det inte är lätt bara med en kommunsam-

manslagning. Hur hanterar vi en sådan fråga som olika lånebördor mellan 

kommunerna? Olika skatteören? Vem ska överta den här lånebördan? Och 

vilket skatteöre ska man ha? Om man går in för en kommunsammanslagning 

måste man på något sätt nolla den här delen och ha ett gemensamt skatteöre 

för den nya kommunen. De här behöver man fundera på. 

Jag har ytterligare funderat ganska mycket. Man säger att servicen ska 

vara nära medborgarna. I skärgårdskommunerna är det ganska enkelt. De är 

isolerade öar, där måste man ge någon form av garantilag så att man har 

skola, barnomsorg och äldreomsorg. Hur den ska se ut får framtiden visa. 

När det gäller fasta Åland ska vi komma ihåg att 70 procent av medborgar-

na jobbar på axeln Godby-Mariehamn, 23 procent jobbar på landsbygden, 

främst inom lantbruket och 6 procent jobbar i skärgården. För mig som bor 

på gränsen Jomala-Finström skulle det inte spela någon roll när jag åker till 

mitt jobb, idag till lagtinget imorgon någon annanstans, vart jag för mitt barn 

på dagis om det är till Mariehamn, Jomala eller Finström, bara det är på 

vägen till jobbet. Det är nära för mig. Det här gäller ganska mycket alla kom-

muner. Man pendlar från Eckerö och Saltvik till den här regionen. Då kanske 

skolor och dagis kunde vara uppbyggda på vägen, det bör man fundera på. 

Som det är nu så får man fara bakvägen i många kommuner, 10-15 kilometer 

när man för sitt barn till dagis.  

Det var några saker som jag funderade på. Om vi ingenting gör går det bara 

baklänges både med servicen och med ekonomin det är jag helt övertygad 

om. Tack, herr talman.   

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Det var ett bra anförande eftersom jag håller med om 

väldigt mycket av det som ltl Strand sade.  Jag vet att han är intresserad 

av de här frågorna och att han är bra påläst.  

Lite irriterad blir jag över detta med att framhålla Mariehamn som 

ekonomiskt avskräckande exempel. Det är sant att stadens ekonomi un-

der 2010 inte har varit så bra som förut, men den är långtifrån dålig. Vi 

har ju inte sådana strukturella problem som t.ex. Kökar och Sottunga 

har. Tittar man på lånebördan så är jag kritisk till den politik som förs i 

staden, men den närmar sig nu 3000 medan vi på Kökar har 5000 och i 

Finström runt 4000. Inte är ju Mariehamn något problem i det här 

sammanhanget.  

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Jag förstår att det irriterar ltl Sundback. Jag ser det kanske 

inte långsiktigt som ett problem. Med klok politik i Mariehamn i fort-

sättningen så kan man att reda upp det här. Problemet är nog segrege-

ringen som kommer att ske när det gäller välfärdsservicen. Det är mitt 

största problem. Man kommer inte att kunna upprätthålla välfärdsser-
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vicen med de system som vi har idag och med de olika ekonomiska 

transaktioner som sker mellan landskapet och kommunerna. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, det kan man ju spekulera i. Jag tror att medborgarna vill ha fortsatt 

god välfärd, vilket ÅSUB:s utredning visar. En majoritet var t o m be-

redd att betala lite mera skatt om de får garantier för bibehållen service. 

Men servicen kanske måste produceras på olika sätt och man måste bli 

effektivare.  

Kommunsammanslagning är säkert inte lösningen på decentrali-

seringen av servicen. Jag tycker att ltl Strand hade ett väldigt solidariskt 

förslag när han pratade om garantilagen. Det var det som man försökte 

sig på när vi fick friare ekonomi i landskapet. Tyvärr lyckades det inte 

då. Nu har ålänningarna sämre service än i riket i vissa avseenden. Det 

är komplicerat. Garantilag på Åland var ett bra resonemang.  

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Jag kan vara solidarisk när det gäller servicen till medbor-

garna. Jag kan inte omfatta att Åland administreras på det sätt som det 

görs idag med 250-300 organ. För mig är det en koppling, om vi ska 

vara solidariska så måste det organiseras på ett annat mycket effektivare 

sätt. 

När det gäller ÅSUB:s utredning om att betala skatt så var det en viss 

del som sade så, men man sade inte i vilken omfattning. Fortsätter vi 

som nu så handlar det om 5-6 procent om tio år med den demografiska 

utvecklingen. Då tror att frågan kommer i en annan ställning. 

Ännu tydligare i ÅSUB:s utredning var att medborgarna ansåg att vi 

måste producera vår service effektivare. Det framkom ännu starkare än 

skattefrågan. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag tycker också att det var ett bra anförande, trots att jag kanske inte 

håller med om allt. Jag håller definitivt med om att vi måste göra något. 

Det var därför som jag drog den här motionen i repris. 

Däremot håller jag inte med om att vi har all fakta om vi pratar om att 

slå ihop kommunerna. Vi har inte heller fakta om vi pratar om den linje 

som jag vill förespråka, att man renodlar de olika förvaltningsuppgifter-

na. Däremot håller jag med ltl Strand om att det här har fungerat tack 

vare att det har funnits pengar. Vi vet att landskapsandelssystemet är ett 

lapptäcke som inte riktigt någon vet hur det hänger ihop längre. 

Jag begärde replik med anledning av det som ltl Strand sade att man 

inte har råd med t.ex. hemvårdsstödet i olika kommuner. Det är säkert 

en förklaring, men en bättre förklaring är att det inte finns en politisk 

vilja. Det är en politisk prioritering. Man har prioriterat annorlunda i 

olika kommuner. Det får vi finna oss i så länge som vi har den kommu-

nala strukturen som vi har nu. 
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Ltl Jörgen Strand, replik 

När det gäller hemvårdstödet så är jag övertygad om att Kökar och Sott-

unga inte har råd med det. Sedan finns det andra kommuner där man 

kunde göra andra politiska prioriteringar. 

När det gäller all fakta så sade jag att all grundfakta finns, alla eko-

nomiska nyckeltal. Man måste ha någon att sammanställa dem och ut-

forma vilka konsekvenserna blir om man gör si eller om man gör så. Det 

var det som jag menade med att det finns all ekonomisk fakta mellan 

kommunerna och landskapet. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är sant. Jag uppfattade uttalandet rent generellt, att all fakta finns 

och nu är det bara att ta besluten.  

Jag har ändå genomgående sagt i den här debatten att jag tror att vi 

måste börja bestämma vad vi vill om vi ska komma vidare. Det är väldigt 

svårt att utreda massor av olika scenarier i den ena eller den andra rikt-

ningen om vi inte vet vad vi vill. 

 Jag förespråkar idag att man försöker renodla förvaltningsuppgifter, 

men det är någonting som vi ska jobba vidare med. Kökar och Sottunga 

tas ofta upp som exempel. Vill vi ha levande samhällen ute i skärgården 

eller vill vi det inte. Om vi vill ha levande samhällen så måste det finnas 

en viss basfunktion och lokal service. Det kommer man inte ifrån. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Jag håller med om det. Jag sade att vi skulle renodla ansvarsfördelning-

en. Vi måste få en mindre administration totalt sett över det offentliga 

Åland. Det är oresonligt att 270 personer organiserar 28 000 männi-

skor. Jag sade att vi måste börja fokusera på kärnverksamheten. Det är 

en bukett av åtgärder. 

När det gäller utredningen så är jag helt övertygad om att vi måste be-

stämma oss. Det måste vi göra inte medborgarna eller kommunalpoliti-

kerna. Vi måste bestämma oss vilka scenarier som vi ska ha. Sedan får 

grundfakta ligga till grund för fortsättningen. Materialet finns, låt någon 

göra någonting som vi har bestämt. Det kan vara 3-4 olika alternativ och 

så får vi se.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Herr talman! Jag kan hålla med om mycket som ltl Strand säger. Men 

när han säger att ingenting har skett inom det kommunala strukturom-

rådet så ställer jag verkligen frågan om det är sant? Vi har verkligen inte 

sett några kommunsammanslagningar. Men samarbetet ökar hela tiden 

mellan kommunerna. Vi får hela tiden läsa i tidningarna om det och vi 

är själva delaktiga i det. Det kan ju anses vara en grund till fortsatt ar-

bete i förändringen av samhällsstrukturen. De förändringar som sker i 

kommunerna kan man också tolka som ett försök att få acceptans till 

ännu mera samarbete. Om man säger att ingenting har skett så tycker 

jag att vi inte riktigt är sanningsenliga. 
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Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Jag kan hålla med om att ordet ingenting var fel valt, men 

när det gäller grundstrukturen och grundpenningströmmarna så har 

ingenting skett på många år. Det är samma penningströmmar, det är 

samma grundstruktur och det är i stort sett samma administration. Det 

finns några små guldkorn, det ska jag inte sticka under stol med, Lem-

land-Lumparlands byggnadsinspektion och liknande. Jag anser att det 

inte kommer att räcka långsiktigt. 

Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Herr talman! Det är just grundstrukturen som så smått ändras hela ti-

den. Det är inte bara Lemland-Lumparland. Jag tror inte att det finns en 

enda kommun som inte har ett samarbete på ett eller annat sätt med 

andra kommuner. Det är just den vägen som jag tror att man måste gå. 

Liberalerna menar att förändringarna i samhällsstrukturen och sam-

hällsreformen ska komma från ålänningarna och från grunden. Jag tror 

nog att vi är på god väg att få samhället att bli bättre. Sedan kanske det 

här samarbetet ännu inte visat så stora ekonomiska förändringar. Man 

kan också ställa sig frågan om det någonsin kommer att bli ekonomiskt 

billigare eller är det bara en kompetensfråga? 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Talman! Tittar vi på den demografiska utvecklingen i ÅSUB:s utredning 

för 6-7 kommuner så ser det inte bra ut. Jag tror inte för min del att de 

här små stegen kommer att räcka när vi ser hur det ekonomiska läget ser 

ut för landskapet och kommunerna totalt sett, alltså den offentliga eko-

nomin.  

Jag tror att det här blir en av de största frågorna för nästa regering, 

att våga gå vidare med. Jag säger inte att det är dåligt att man har gjort 

de här förändringarna men jag anser att de är för små. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! När det gäller kommun- eller samhällsreform har åtminstone 

inte jag för egen del stampat på stället. Jag tror inte heller att debatten har 

gjort det. Om man lite hårdrar det hela så tror jag att det här med kommun-

sammanslagning är en marginell fråga i debatten. Detta med en kommun är 

en marginell fråga. Det här med antalet kommuner är också en marginell 

fråga. Så var det inte för sju år sedan när de här motionerna gjordes. Däremot 

förs den debatten på det sättet idag av allt fler partier. Det finns en plan för 

hur man ska komma framåt. Det har gjorts utredningar av ÅSUB år 2006, 

2009 och kommunförbundet gjorde en enkät 2010. Tidigare såg man att det 

var problem på kommande och att det fanns problem i fördelningen mellan 

kommunerna. De problem som är på kommande är demografiska, där måste 

man göra någonting. Vi kommer inte att ha råd med välfärden om vi inte har 

effektiva strukturer. 

När det gäller ekonomin så har man gjort en landskapsandelsreform som 

har ökat på överföringarna ganska väsentligt inom vissa sektorer bl.a. inom 

den sociala sektorn. Det är en överföring på ungefär 40 miljoner euro mellan 



  

344 

kommunerna från landskapet. Det är en ganska väsentlig del av den offent-

liga ekonomin och den är inte optimal på långt när. Vi har alltså problem. 

Om konsekvenserna är en kommunsammanslagning då ska man utreda 

det. Jag vågar väl säga att mitt parti, liberalerna, inte är inne för en sådan 

lösning. Andra partier har också diskuterat i samma riktning, hur vi ska få en 

effektiv servicestruktur. Man kan ha en konservativ utgångspunkt och säga 

att det som fungerar bra ska vi behålla och det tycker jag är viktigt när det 

gäller kommunerna.  

Kommunerna har egentligen två funktioner. För det första är kommunen 

en symbol för dem som bor i en viss region. För det andra är kommunen en 

förvaltningsenhet. Symbolen ska man inte underskatta, den är viktig. Sam-

manhållningen i samhället är någonting som man inte bara administrerar 

fram utan det växer fram historiskt. När det gäller administrationen så har vi 

försökt med olika lösningar på Åland. Nu har vi fastnat i en struktur som inte 

är så bra.  

Vi har gymnasieutbildningen på landskapsnivå, vi har hälso- och sjukvår-

den på landskapsnivå, vi har 5-6 kommunförbund och sedan har vi primär-

kommunerna. Allt detta kräver en översyn. Det är mer en problemdiskussion. 

Vad är problemet och vilka tänkbara lösningar finns det? Jag håller med dem 

som har sagt här att konsekvensutredningarna till viss del finns i ÅSUB:s 

undersökningar.  

Det kommunala självbestämmandet har gjort att man har olika på lösning-

ar i olika kommuner. Enhetskostnader i olika sektorer varierar ganska vä-

sentligt. Om man går till medeltalet och administrerar alla kommuner unge-

fär lika effektivt så skulle man göra en besparing i storleksordningen 20 mil-

joner. Det är ett grovt överslag men det visar vad en administrativ omfördel-

ning skulle göra när det gäller samordning och när det gäller offentliga jämfö-

relser, dvs man ser vilken kommun som är bäst på ett visst område. Då måste 

man ta hänsyn till kvaliteten likaväl som till effektiviteten.  

Vi har en potential ekonomiskt totalt sett. Då kan man utgå ifrån, som vi 

ser det när vi har fört diskussioner, att det som är viktigt i den kommunala 

reformen är jämlikhet, demokrati och effektivitet. Jämlikhet är att komma 

ifrån det som vi ser nu på Kökar, i Sottunga och andra kommuner, att mycket 

små förändringar i befolkningen kan innebära stora förändringar i välfärden. 

Det är ett system som är labilt. Det tippar över väldigt lätt. Man måste se över 

strukturerna ur den synvinkeln. 

En växande möjlighet inom välfärden är att det blir allt mer kompetens 

tillgänglig för problem inom det sociala och också inom skolan, specialpeda-

gogik osv. Där behöver man samlas kring kompetensen. Sedan måste det bli 

mera flexibilitet när det gäller de gränser som finns idag, när det gäller place-

ring på dagis och skolor. 

Problembilden börjar bli ganska klar tycker jag. Nu när alla utredningar 

har gjorts i landskapsförvaltningen och det underlag som finns har samman-

ställts så finns det löfte om ett rådslag om detta. Det betyder att inför nästa 

val så kan man dra upp riktlinjerna för en kommande reform. Den bör inle-

das i början av en mandatperiod. Det är upp till partierna att diskutera 

sinsemellan, att bena ut fakta och klargöra problematiken. Då tror jag att de 

flesta kommer att inse att en reform inte behöver betyda en kommun. Det 

behöver inte heller betyder 16 kommuner.  
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Som ltl Raija-Liisa Eklöw sade här i en replik så pågår det i kommunerna 

ett samarbete därför att det är nödvändigt, men det kommer inte att räcka. 

Det pågår en samordning av byggnadsnämnder, socialnämnder, samordning 

av utrymmen, vi har hela den tekniska sidan och vi har hela utbildningen. Det 

finns alla möjligheter att lösa en del av de allmänna ekonomiska problemen 

som vi står inför den närmaste mandatperioden när det gäller landskapets 

ekonomi, men också när det gäller landskapsandelarna och kommunernas 

ekonomi. Vår målsättning är jämlikhet mellan olika människor och regioner, 

demokrati, dvs bevarat inflytande och effektiva strukturer som ger den ser-

vice som folket förtjänar och vill ha.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Ltl Olof Erland pratade om samarbete inom olika områden för kommu-

nerna. Det är ju bra att man försöker samarbeta. Jag har tagit del av ut-

redningen av samarbetet på norra Åland inom den sociala sidan. Utred-

ningen visar att det blev betydligt dyrare. Man har hållit på ett antal år 

och samarbetat mellan byggnadsinspektionerna och där steg också 

kostnaderna märkbart. Den utveckling som jag har sett har blivit dyrare 

än vad det är nu. Det är inte riktigt tillfredsställande när vi ska spara 

pengar. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Det finns exempel både på dyrare och billigare lösningar. 

Ofta är det lokala lösningar som inte utgår från ett helhetsperspektiv. 

Det finns exempel på byggnadsnämndssamarbete och samarbete på den 

sociala sidan som fungerar väl. Vissa kommuner passar ihop och andra 

kommuner passar inte ihop.  

Det som vi nu pratar om är ur landskapsnivå, hur man med en över-

gripande reform kan öka möjligheterna för kommunerna till samarbete 

och till effektivare strukturer. Det är inte så att det i debatten finns fär-

diga lösningar som säger en kommun, hur ska vi få ihop det eller fyra 

kommuner, hur ska vi få ihop det. Alla som känner till skärgårdsförhål-

landen vet att det är svårt för skärgårdskommuner att samarbeta inom 

sig.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Jag önskar argumentera mot ltl Roger Slotte. Han framförde 

synpunkten att centern har ingenting emot om Sottunga och Kökar beslutar 

sig för att gå samman. Ja, vem skulle ha någonting emot det? Det är ju en 

fullkomligt orealistisk tanke att de skulle gå ihop och ingenting annat skulle 

ske. Vad skulle den politiska och den ekonomiska nyttan vara av det? Ingen!  

När man säger i sina partiprogram att hela Åland ska leva så då sträcker 

sig det politiska ansvaret lite längre än en sådan utsaga. Centern har ett an-

svar att se till att man kan bo kvar på Sottunga och på Kökar i framtiden. 

Om partiets uppfattning är att det bara är en temporär svacka som man be-

finner sig i ekonomiskt, då tycker jag nog att man bör lägga fram vilka åtgär-

der som ska vidtas för att de här kommunerna ska komma upp ur den här 

svackan så att de igen kan börja utvecklas. 
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Jag har en annan uppfattning. Jag tror inte att det är någon temporär 

svacka. Jag tror att det är ett djupt strukturellt problem som man har i Sott-

unga och på Kökar. Om man tittar på befolkningsutvecklingen så är den kon-

stant negativ sedan 1970-talet. Då hade befolkningsutvecklingen också varit 

negativ på landsbygden på Åland från 1950 till 1970. Sedan började den gå 

upp och befolkningen i landsbygdskommunerna ökade, medan den sedan 

dess konsekvent har gått ner i skärgården. Stadens befolkning har vuxit hela 

tiden, ibland mera och ibland mindre. Det är där som den åländska befolk-

ningsökningen finns genom att staden har vuxit. Om man ska ta sitt politiska 

ansvar så kan man inte ge det här som något slags uppdrag till enskilda Sott-

ungabor och Kökarbor att ta ansvar för hur deras kommuner ska kunna över-

leva.  

Det som sker med den här så kallade "låt gå politiken" är att enskilda män-

niskors avflyttning från skärgården ökar när hoppet om en förändring bara 

blir svagare och svagare. Då tar man sitt pick och pack och söker sig en annan 

utkomstmöjlighet. Det är ju detta som sker. Man förväntar sig inte att det 

automatiskt ska bli en ökad inflyttning, att antalet som förtjänar pengar och 

betalar skatt ska öka så att kommunen ska kunna resa sig igen och få en 

massa samfundsskatter. Om centerns lösning på den tillfälliga svackan är att 

man ska pumpa in mer skattemedel i de här kommunerna så att de inte ska 

gå under, så tror jag att många av oss inser att det kanske man måste göra 

som en akut åtgärd. Jag tror dessutom att det krävs strukturella åtgärder. Om 

den här diskussionen ska få någon sorts konkret betydelse så är det nog här 

som vi ska börja nu. Man kan inte lösa de här två kommunernas problem se-

parat. Man måste se till helheten.  

Det gör mig väldigt orolig och besviken på centern att man säger; "sköt er 

själva, det här får ni sköta själva, vi har annat att tänka på här på fasta 

Åland." 

Herr talman! Det har varit mycket tal om Mariehamns dyra service. Det är 

delvis ett resultat av resonemanget om värdkommun. Det är ju staden som 

upprätthåller all den service som övriga kommuner inte vill ta på sig, i stora 

drag i alla fall. Under ganska lång tid har vi inte heller fullt ut tagit betalt vad 

det har kostat att producera de här tjänsterna. Men det blir slut på det nu. 

Det kommer att kosta mera. Att staden har en hög lånebörda per capita beror 

på att stadspolitikerna har varit väldigt måna om att utveckla staden, att 

bygga och investera. Några stora hot mot stadens ekonomi finns det inte. Det 

handlar mer om politik än om ekonomi eftersom det finns en kontinuerlig in-

flyttning och det finns flera företag och de har tillväxt. Hur man förvaltar sin 

tillväxt i staden är mera politik än ekonomi  

Resonemanget om att samarbetet har ökat så mycket, det kanske har ökat, 

men har det blivit bättre service? Har servicen blivit billigare? Det är som om 

många kommunalpolitiker skulle ha skygglappar, bara vi samarbetar mera så 

blir allt bra. Men varför inte slå ihop de här kommunerna som samarbetar? 

Varför inte? Det är ju helt irrationellt, det är bara känslor. Ska Lumparland 

för övrigt behöva finnas eller Hammarland eller Mariehamn? Alla kommuner 

kommer ju att finnas men kommungränserna är administrativa gränser. 

Ingenting försvinner! Men om man vill förvalta någonting ineffektivt och 

dumt så då ska man naturligtvis inte göra någonting. Medborgarna har insett 

att man inte ska ha det så här.  
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Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Ltl Sundback pratar om ineffektivt och dumt. Om man då 

menar att alla tusen kommunpolitiker på Åland både är dumma och in-

effektiva så vill jag vända mig mot det. Det görs ett jättebra jobb ute i 

kommunerna. Jag vill nog påstå att det allra flesta kommuner är precis 

lika duktiga att driva verksamhet på ett effektivt och bra sätt. Jag tror 

heller inte att slopandet av kommunerna är någon lösning. Tittar man 

på kostnaderna så är det ofta de större kommunerna som har dyrare 

kostnader per enhet än vissa mindre kommuner.  

Ltl Sundback pratade om strukturella förändringar bl.a. på Kökar och 

i Sottunga. Vad menar ltl Sundback med strukturella förändringar?  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tre saker, som vtm Gunnar Jansson brukar säga. Jag tycker inte att 

kommunpolitikerna är kortsiktiga och dumma. Jag tycker att det är lag-

tingspolitikerna som inte tar sitt ansvar gentemot Föglöbor, Sottunga-

bor och hela Åland. Där är det politiska problemet. De flesta är kommu-

nalpolitiker också när de sitter i lagtinget. Det är illa för ålänningarna, 

att man inte vet skillnad i sitt ansvar. 

Vad gäller driftskostnaderna för kommunerna så är de högst på Kökar 

och så fortsätter det. Det där resonemanget håller inte heller. 

Så var det en tredje sak men det har jag glömt. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Min fråga var vad ltl Sundback menar med strukturella 

förändringar? Man pratar hemskt mycket i talarstolen om strukturella 

förändringar och effektiv verksamhet. Man ger aldrig substans i orden. 

Det är lätt att säga det, men vad är det? Det skulle vara intressant att 

veta. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det var just strukturella förändringar, tack för det. Det är just det som vi 

pratar om; kommunsammanslagning, ansvarsfördelningen mellan 

kommun och landskapet och hur servicen ska produceras. Ska servicen 

vara i bolagsform som vi pratar om när det gäller trafikavdelningen? Det 

är en typisk strukturell fråga. Ska det privatiseras? Allt det här ingår i 

den offentliga strukturen. Det är inte så svårt att förstå, det är ju det som 

vi har diskuterat hela tiden.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Om vi lämnar bort Mariehamns ekonomi, den får leva sitt 

eget liv och tittar totalt sett på Åland. Varför jag tar upp den ekonomiska 

frågan är för att jag ser att landskapet har ett strukturellt underskott på 

15-20 miljoner. Man har inte mera pengar att skjuta till i landskapsan-

delar. Vad kommer att ske om man kör med centerns linje som hittills 

har fått befolkningen att gå utför i skärgården? Ja, man skjuter till mera 

pengar till de här kommunerna. Men var tar man pengarna ifrån? Man 

tar pengarna ifrån de kommuner som har skött eller har möjlighet att 

sköta sin ekonomi, Jomala, Lemland, Saltvik och Hammarland. Det 
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kommer att ta bort utvecklingskraften från de här kommunerna också. 

Man kör huvudet i väggen och fortsätter den här linjen. Jag är helt över-

tygad om att det kommer att göra illa åt hela Åland på sikt om man inte 

vågar titta på administrationen av skärgårdskommunerna, landsbygds-

kommunerna och staden, hela Åland.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Visst, det är en helt möjlig avveckling av den offentliga ekonomin. Med 

ineffektiva, dyra strukturer och förvaltningar utarmas ekonomin. Man 

har inte tillräckligt med resurser att sätta på utvecklingsarbetet på så-

dant som borde förändras, men det har vi ju också liknande problem 

med här i huset. Det inte sker några strukturella förändringar. Vi borde 

ha en näringslivsavdelning som sysslar med innovationer och med små 

företag. Inte kommer folk att kunna jobba inom jordbruket längre i nå-

gon högre grad, men det går inte hem. Så nog finns det att göra, fatta be-

slut om och inte bara utreda och sitta och prata. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Jag tror att de flesta vill ha en effektivare organisation av 

offentlig förvaltning, vilket också medborgarenkäten visade att 60-70 

procent av dem som svarade vill det. Tänker man på att vi är 28 000 

människor och vi har närmare 300 organ som organiserar det offentliga 

Åland då borde det ringa klockor för alla beslutsfattare. Hittills under 

min politiska karriär har det tyvärr fått fortgå för att landskapets kassa 

har vuxit och vuxit.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ibland funderar jag om inte människan är kapabel att bete sig rationellt. 

Jag tror att Jörgen Strand, jag och många andra är helt införstådda med 

att man måste göra någonting. Nu har vi fått höra att det är nästa rege-

ring som ska göra det. För fyra år sedan var det här problemet lika all-

varligt som det är nu. Det kanske måste gå så långt att det verkligen är 

någon som lider eller det måste bli någon katastrof för att politikerna 

ska våga göra förändringsarbete. Det är ju det som är Ålands problem. 

Ingen vill göra förändringsarbete, alla vill att det ska fortsätta och det 

ska komma mera pengar från landskapet.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Herr talman! När man lyssnar på ltl Sundback så får man uppfattningen 

att det inte finns någon kompetens på den kommunala sidan utanför rö-

kerirondellen. Hon förlöjligar just detta som vi tog upp i tidigare replik 

med ltl Strand när jag berättade om samarbetet inom kommunerna. Har 

det blir billigare, ropar ltl Sundback. Jag kan ännu inte säga om Lem-

land-Lumparlands samarbete har blivit billigare när vi inte har startat 

det. Jag vet att intentionen är att om vi anställer färre personer och vi 

slår ihop kompetenser så måste det bli billigare. 

 Ingen vill förändra, ropar ltl Sundback. Om man här föreslår och vill 

lyfta upp de här förändringarna som ändå görs i kommunerna så är det 

inte bra det heller. Vad vill Sundback? 
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Ltl Raija-Liisa Eklöw, jag tror inte på de små stegens politik med några 

nämnder som slår sig ihop över kommungränserna. Varför inte ta steget 

fullt ut? Varför inte slå ihop Lumparland och Lemland. Är det någon ka-

tastrof det? Det blir ju en kommunstyrelseordförande mindre, en kom-

munfullmäktigeordförande mindre och en kommundirektör mindre. 

Om man tittar på enkäten så lär nog majoritet av lumparlänningarna 

vara införstådda med att man kan göra den här förändringen eller någon 

annan liknande. De människor som man beslutar om ska vara i en 

kommun, inte i två. Det politiska ansvaret blir otydligt och myndighet-

ens ansvar likaså.  

Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Herr talman! Hur kan ltl Sundback påstå att det blir otydligt? Om invå-

narna får samma service som de får idag, som vår intention är. Hur 

skulle det bli mindre bra för invånarna? 

Ltl Sundback tror inte på de små stegens politik. Men jag tror på det. 

För att få acceptans för en samhällsreform på Åland så tror att man 

måste gå de små stegens politik och särskilt på landsbygden. På lands-

bygden kanske man har mera grepp om sin by. Nu ropas det att byarna 

inte har namn längre. Jag tror att just genom att gå de små stegens poli-

tik så får vi acceptans för att få Åland bättre. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

De små stegens politik har inte något mål som lagtinget har fattat beslut 

om vart det ska bära. Det innebär att ingen har politiskt ansvar för slut-

målet. Det är liksom att vandra lite hit och dit beroende på varifrån vin-

den blåser. Det tror jag inte alls på. Det är ett ineffektivt beslutsfattande 

och det är ett förändringsarbete som lätt tappar styrfart.  

Om man har gemensamma myndigheter och det politiska ansvaret är 

fördelat på olika kommuner så blir det otydligt för medborgarna att 

ställa det politiska ansvaret. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Johan Ehn 

Herr talman! Det är roligt att vi äntligen kan diskutera den här frågan. Jag 

minns att socialdemokraterna och dåvarande frisinnad samverkan nuvarande 

moderaterna i förra valet förgäves försökte lyfta de här frågorna och blev 

bortviftade av de övriga partierna. Det var inte en intressant fråga. Jag minns 

också när detta började bli möjligt att diskutera. Det för tre budgetbehand-

lingar sedan som vi ifrån vår sida gick upp och försökte belysa frågan ur ser-

viceperspektivet och vikten av att kunna nå framåt när det gäller hur upp-

giftsfördelningen mellan kommunerna och landskapet. Efter det så lyckades 

vi få igång den här diskussionen och det är bra.  

Nu har vi diskuterat i två år. Nu skulle det gälla att komma vidare ifrån 

diskussionssteget. Jag hoppas att det var detta som lantrådet var inne på tidi-

gare, att vi snart får sätta oss ner och börja konkretisera det här i rådslaget. 

Nu måste vi börja formulera det gemensamma målet. Jag tycker att vi är väl-

digt långt på väg. 
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Ltl Strand var väldigt långt inne på uppgiftsfördelningen, som är A och O, 

och att säkra servicen så att medborgarna på Åland upplever att man bor på 

ett Åland där servicen är så lika som det bara är möjligt. Fortsätter det så här 

så kommer det inte bli så. Ltl Strand gjorde beskrivningen på ett mycket, 

mycket bra sätt. 

Att som i den här motionen säga att det behövs mera utredning tror jag 

inte är lösningen. Vi kan inte utreda oss ur det här problemet. Enda vägen 

framåt är att våga säga; vad vill vi, när vill vi och hur vill vi? Majoriteten sva-

rar inte på de frågorna nu. 

Från moderaternas sida lämnade vi en finansmotion i höstas. Vi satte en 

tidsplan, år 2014 skulle det här arbetet vara klart. Det är sådana här punkter 

som vi måste börja sätta upp framför oss för att nå fram. Att göra de små ste-

gen kan vara en väg men jag är också rädd för att de små stegen kan konser-

vera de här systemen så att vi inte kommer till slut och får en lösning på det. 

Jag är väldigt rädd för att de små stegen innebär att landskapet skulle ta på 

sig mera uppgifter inom sådana områden som kommunerna har svårt med. 

Tar man de små stegen är risken överhängande att vi inte kommer någon-

stans när det gäller att diskutera hur servicen ska produceras, vem som ska 

övervaka och vem som ska fatta besluten.  

Det är viktigt att komma ihåg att det här inte bara rör kommunerna. Det är 

så lätt att vi pratar om kommunerna. Det här rör en hel del av det som i dags-

läget finns inom landskapets fögderi.  

Jag har vid tidigare tillfälle sagt att jag ser det som naturligt att t.ex. hälso- 

och sjukvården ligger på den kommunala sidan. Den behöver inte nödvän-

digtvis föras tillbaka dit men det ska finnas en klar och tydlig skillnad mellan 

vem det är som fattar besluten om regelverken och vem som utför. Vi har ett 

embryo till det i ÅHS. I dagsläget är ÅHS egentligen en kommun som kunde 

utvecklas att bli tydligare som en kommun som producerar service till med-

borgarna.  

Jag har också varit väldigt fundersam över dem som är väldigt starkt mot 

att man ska göra förändringar. Men hur ska vi lösa vår situation? Vi har 

kommuner idag som ropar på hjälp och säger att de inte klarar det. Vem ska 

ta det ansvaret? Tänk om kommunen säger; ”ja, men då fortsätter vi som i 

dagsläget”. De ökar skuldbördan. När slutar en kommun att existera? När har 

självbestämmanderätten försvunnit helt hållet? Fortsätter vi med det som vi 

gör i dagsläget så kommer vi att ha kommuner som inte existerar annat än till 

namnet. Hur ska till exempel Sottunga klara av att producera service till 

kommuninvånarna utan att vi härifrån skjuter till mera pengar eller att Sott-

unga fortsätter att låna så länge de får låna? De som är mot att göra en för-

ändring måste ställa sig frågan; när går vi in och säger stopp? Att säga att det 

ska komma underifrån är att gömma sig. Jag tror att det är den absolut 

sämsta lösningen eftersom det här inte enbart rör kommunerna, det rör 

framförallt medborgarna, men det rör också den service som vi idag produce-

rar från landskapsregeringen. Landskapsregeringen producerar de facto 

tjänster i dagsläget. Så länge det är en sådan koppling mellan de här frågorna 

så kan inte vi här frånsäga oss detta. 

Vi är ju inte bara lagtingsledamöter, vi är aktiva partipolitiker också. Vad 

är partiernas grundläggande ansvar om inte att vara med och väcka opinion 

och ge förslag på hur man vill lösa saker och ting. Det skulle vara helt konstigt 

om vi bara skulle sitta på sidan om och säga att vi väntar tills folk kommer hit 
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och säger åt oss vad vi ska göra. Inte gör vi så i andra frågor, men i den här 

frågan så ska vi göra så. Det är för mig helt oförståeligt i den här diskussion-

en. 

Vi måste nu komma vidare och börja sätta upp de konkreta målen, fatta 

besluten och jobba enträget framåt. Som jag ser det så börjar grunderna fin-

nas till den övergripande målbeskrivningen men vi måste också våga sätta 

ner dem till pränt och inte gömma oss bakom och säga att vi tar det så små-

ningom och kanske någon gång sedan. 

Jag hoppas verkligen att vi partier, som har ansvaret här tillsammans, 

också tar på oss ansvaret och försöker formulera de här bitarna. Tack.  

Ltl Olof Erland, replik  

Herr talman! Jag tycker att moderaterna borde hålla sig till en princip 

som bygger på en korrekt verklighetsbeskrivning. Ltl Ehn säger att ingen 

ville diskutera kommunreformen vid senaste val utom frisinnad sam-

verkan, på den tiden. Det är fel. Vi har ett kommunprogram från 2005 

där utgångspunkten är serviceproduktionen, det var mycket framträ-

dande i valet och vi har drivit på den frågan i diskussioner på många 

olika sätt den senaste på tiden. Ltl Ehn är mycket välkommen att sätta 

moderaternas åsikter på pränt. Vi tar gärna del av förslaget. 

Ltl Johan Ehn, replik  

Herr talman! Jag ska rätta mig då om jag sade på ett sätt som är felakt-

igt. Upplevelsen från mig, och från andra som upplevde valrörelsen för 

snart fyra år sedan, var att det inte gick att diskutera de här frågorna. Att 

sedan folk har skrivit saker är säkert rätt, det bestrider jag inte. Min 

upplevelse var att det inte gick att diskutera de här frågorna.  

Moderaterna har satt det på pränt vår syn på hur man ska gå vidare. 

Jag kan förse ltl Erland med de tankegångarna i skrift. De finns bland 

annat på www.moderat.ax.  

Ltl Olof Erland, replik  

Herr talman! Upplevelserna kan vara olika. Jag upplever att det nu 

finns, åtminstone i den krets som jag rör mig politiskt, en ganska stor 

förändringsvilja. Varför då måla upp det som ett motstånd? Man ska väl 

också argumentera för befolkningen så att man får acceptans för sina 

förslag. Där återstår ett arbete framåt i tiden. Jag upplever att ltl Ehn 

som moderat företrädare är onödigt negativ. 

Ltl Johan Ehn, replik  

Herr talman! Visst är upplevelserna olika. Jag vill uppmana ltl Erland 

att kanske inte lyssna så selektivt att han bara drar upp det som var ne-

gativ i mitt anförande. Jag lyfte fram att det var bra att lantrådet har ta-

git initiativ till samråd. Jag lyfte fram att lantrådet vid debatten hade 

tillsammans med oss samma grundsyn på hur man borde gå vidare. För 

att få en verklighetsbeskrivning av vad som har hänt gjorde jag en tillba-

kablick. Men jag tycker att ltl Erland är den som försöker göra det här 

mera negativt än vad jag gjorde i mitt anförande. Men, som sagt var, 

upplevelser är subjektiva. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  
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Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Vi diskuterar en motion som egentligen är negativt inställd 

till en kommunsammanslagning. Det är intressant att den här diskuss-

ionen har blivit tvärtom. Det kommer naturligtvis att utredas i utskottet.  

Erfarenheterna under den här diskussionen är att det är flera än mo-

deraterna och socialdemokraterna som uppenbarligen talar tydligt för 

en kommunsammanslagning. När- och basservice har alltid varit viktigt 

för centern. Det är huvudspåret i centerns diskussion om kommunerna.  

När jag lyssnar på ltl Johan Ehn så om man är så övertygad om en 

kommunsammanslagnings förträfflighet, vilket Mariehamnspolitikerna 

är, så varför inte slå sig ihop med Kökar och Sottunga nu då? Så får vi se 

hur det går till.  

Ltl Johan Ehn, replik  

Herr talman! Det är väl kanske där vi har en skillnad ltl Gun Carlsson 

och jag. Jag står faktiskt inte här som Mariehamnspolitiker nu. Kanske 

ltl Gun Carlson står här som Hammarlandspolitiker, det får hon gärna 

göra. Jag står här som en politiker för ett Åland. Det är mitt uppdrag 

här.  

När det gäller basservice så har moderaterna pratat om att vi är be-

redda att t.o.m. diskutera en lag som medför att basservicenivåerna 

skulle slås fast på ett eller annat sätt. Jag vill lyfta fram den diskussionen 

som vi har fört. Med centerns politik har det visat sig att det inte funge-

rar eftersom man har de här problemen ute i kommunerna. Jag tror att 

en lag om servicenivåer skulle vara bra för alla delar av Åland.  

Man säger att den här motionen är negativt inställd till kommun-

sammanslagning. Då gör vi olika tolkningar. Jag tror att presentatören 

sade att han var neutralt inställd.  

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Vi behöver inte diskutera motionären eftersom han inte är 

närvarande.  

Det är så lätt att säga att man ska ha lagstadgad nivå. Det kan låta bra, 

javisst. Genom att bygga upp landskapsandelar så försöker man från 

landskapet, och ha försökt genom åren, se till att det fungerar också på 

hela Åland. Att centern säger att hela Åland ska leva då menar vi det. Vi 

har på alla sätt visat att vi försöker sträva till att stöda skärgårdskom-

munerna lika som Mariehamns stad. Det är många ärenden under åren 

som vi har varit med och stött som har varit bra för Mariehamns stad, 

det är många beslut som har varit bra för landsbygdskommunerna och 

för skärgårdskommunerna och vi kommer att fortsätta med det.  

Ska vi ha en bra basservice i kommunerna, vilket jag anser att är det 

viktiga så är det inte så enkelt att man kan tro att en enda kommun eller 

tre kommuner skulle göra det bättre. Två fattiga kan inte bli en rik 

kommun om man slår ihop dem. 

Talmannen  

Tiden är ute! 
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Ltl Johan Ehn, replik  

Herr talman! Nej, det finns inga enkla lösningar. Den enkla lösningen är 

definitivt inte att säga; ”låt dem bestämma när vi ska göra någonting, 

det är de som vet bäst”. Vi ska vara med i den processen, det är därför 

som vi är satta hit till Ålands lagting. Vi ska vara med och diskutera och 

för den här processen framåt. Att sätta sig med händerna i kors och kon-

statera att det här inte är vår sak, det är att svika ett Åland. Ett Åland 

innebär att vi ska se till att vi kan leva på Ålands alla delar också i fram-

tiden. Det är inte möjligt att enbart luta sig tillbaka och säga; ”nej, lös 

detta själva”. Jag uppfattar att ltl Carlson och hennes parti har sagt här 

att det ska komma underifrån. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Ltl Ehn pratar om ett Åland. Det låter ju bra det, för 

ett Åland ska vi ha. Jag är bekymrad över hur man ser på möjligheten att 

vara delaktig i olika demokratiska beslut. Om man tänker på ett fullmäk-

tigemöte i Mariehamn, eller var det blir, så blir restiden för ltl Sjöstrand 

från Kökar nästan ett och halv dygn. Det blir då lite bekymmersamt att 

vara delaktig i samhällsbyggandet. Hur resonerar man i den frågan? Min 

käpphäst, som jag har kommit hit för en gång i tiden, är att man ska 

bygga skärgården närmare varandra så att vi kan vara delaktiga i beslu-

ten. Det måste nästan gå före. 

Ltl Johan Ehn, replik  

Herr talman! Jag har inte sagt att vi formellt sett ska ha ett fullmäktige. 

Det har jag aldrig sagt. Jag är beredd att diskutera hur vi ska gå vidare 

vad gäller den biten. Vi ska ha ett Åland. Det behöver inte betyda att det 

finns en beslutande församling. Däremot tror att det ska vara färre än 

16.  

Angående hur trafiken ska se ut så tror jag ltl Sundblom och jag har 

lite samma åsikter. Vi behöver knyta samman skärgården på ett helt an-

nat sätt än vad den är i dagsläget. Vi har en trafik som idag är anpassad 

för att ta sig från periferin till centrum. Det borde också vara möjligt att 

röra sig på ett betydligt lättare sätt innanför skärgården så att man där 

också kunde bygga upp service på ett bättre sätt. 

Sedan detta med att hålla möten, där måste vi också våga tänka i helt 

nya banor. Vad är det som säger att man måste vara fysiskt närvarande 

på ett möte? Idag finns det teknik för att mötas på många olika sätt. Vi 

glömmer många gånger detta, när vi tittar framåt, att vi kommer att 

kunna göra saker på helt andra sätt än vad vi gör i dagsläget, om vi vågar 

titta på att förändra strukturerna. Orsaken till att vi jobbar på det sätt 

som vi gör idag är just strukturen. 

Talmannen  

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Harry Jansson 

Herr talman! Vi fick plötsligt en diskussion om kommunsammanslagningar. 

Det är bara att beklaga att partierna i detta lagting inte, till den av centern 
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anordnade debatten för en tid sedan, skickade representanter som var lika 

klarsynta som representanterna för stadspartierna i första hand är här i 

denna sal idag. Det skulle ha varit befriande att få den här typen av klarspråk 

i samband med den debatten. Den debatten som centern anordnade en 

trappa ner för någon vecka sedan visade att de representanter som var på 

plats för lagtingspartierna egentligen hade en samsyn om att det är de små 

stegens väg som behövs för att nå framgång vad gäller den kommunala fram-

tiden. 

Särskilt moderaternas representant, Lennart Isaksson, var mycket tydlig 

med att Mariehamn först av allt behöver titta på sina egna verksamheter och 

se vad man behöver göra innan går vidare och tar hand om andra delar av 

Åland. 

Jag beklagar, herr talman, att vi inte har haft det budskapet med oss när vi 

diskuterade den kommunala framtiden. 

Den debatt som utspinner sig här idag utgår från en motion. Jag ser att 

motionären har gett upp efter drygt två timmars debatt, han vill inte höra 

mera om vad partierna vill. Centern har varit tydlig med den kommunala frå-

gan, vi ser den nuvarande kommunala strukturen inte given för alltid. Den 

kan vara föränderlig. Vi anser att kommunerna idag ger ett bidrag till sam-

hället i stort som är svårt att ersätta och kompensera ekonomiskt. Vi har sagt 

att vi är för kommunsammanslagningar i de fall kommuninvånarna, i de 

kommuner som berörs, själva anser att det är ett bra steg att ta.  

Varför driver vi demokratins rätt i den här frågan? Vi anklagas från den 

här talarstolen för att inte ta vårt ansvar när vi betonar den kommunala själv-

styrelsen och demokratin.  

Om ltl Jansson med flera skulle sluta muttra. Det är lite irriterande att ha 

det hela tiden i örat när man försöker formulera sina tankar. Herr talman, 

vem har ordet? 

Talmannen 

Ltl Harry Jansson har ordet. Enbart talmannen får avbryta en talare. Varsågod. 

Ltl Harry Jansson 

Vi har sagt att den kommunala strukturen är en välsignelse för hela Åland. I 

och med att drygt 500 förtroendevalda är med och tar mer eller mindre ett 

dagligt ansvar för kommunernas verksamhet, vilket är ett viktigt bidrag till 

samhället. Det är en insats som ofta är rent ideell. De ekonomiska arvodena 

och ersättningarna är direkt löjliga med tanke på det ansvar och den kritik 

som man får så fort någonting går fel. Det är en insats som mer eller mindre 

är omöjlig att ersätta via skattemedel.  

Vi har de frivilliga brandkårerna. Ltl Ehn, som annars är en varm brand-

kårist, vet att om vi skulle avlönade brandkårristerna ute i hela det åländska 

samhället så hade vi en kostnad som skulle vara enorm att bära. Vi har en in-

sats av frivillighet som vi inom centern anser att är en styrka för samhället 

som helhet. 

Ltl Strand säger att de många organen, några hundra, är en börda för sam-

hället och att det skapar byråkrati. Vi inom centern anser att det är en form 

av frivilligt arbete som bidrar till samhällsutvecklingen. 

Sedan har man ojat sig från den här talarstolen om att jag i samband med 

ett replikinlägg tidigare sade att vi inom centern väljer att se de problem som 
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nu drabbar Kökar som temporära. Varför har vi inte en mer pessimistisk livs-

syn än så? Ja, för det har visat sig att Kökar, genom att nu satsa på en äldre-

omsorg som egentligen är alltför dyr för kommunen, har svängt den tidigare 

så negativa trenden. Man har till och med fått en inflyttning. 

Vi vet att Geta för en tid sen stod inför stor nedgång i antalet bebyggare. 

Idag visar Geta på positiva siffror igen. Jag är personligen övertygad om att 

de här aldrig skulle ha hänt om Geta eller Kökar hade varit en del av en större 

helhet. Tack vare att de har velat ta ett ansvar för sina hembygder så har man 

också fått en positiv utveckling.  

Centern har varit tydlig med att säga att vi tror på den kommunala struk-

turen. Vi vill inte tvångssammanslå kommunerna. Vi vill att enskilda indivi-

der inte ska behöva känna sig utpekade, dvs att de inte ska upplevas som en 

belastning för sina hembygder. Det är helt klart att ute i de mindre kommu-

nerna finns det dyra insatser som beror på enstaka individer. Vi vill inte ha 

ett samhälle där folk ska uppleva sig som en belastning. Därför anser vi att 

man ska titta på ansvarsfördelningen mellan landskapet och kommunerna. Vi 

har pekat på missbrukarvården som ett exempel, barnskyddet har nämnts 

och vi har tittat på specialomsorgen. Vi har diskuterat den alltid återkom-

mande frågan om sjukvården inom äldreomsorgen. Centern är mer än villiga 

att diskutera hur de här linjedragningarna ska göras. 

Till de partier som gärna vill se stora kommunala enheter så måste man 

ställa frågan hur man då tänker ta det totala ansvaret. Vi vet redan idag att 

den kommunala sektorn är slimmad. För centern är det svårt att se en gles-

bygd där det inte finns någon form av offentligt medverkande i det dagliga li-

vet. Hur har man tänkt skapa någonting som ersätter den kommunala struk-

turen med allt vad det innebär med en kommundirektör som tar ett dagligt 

ansvar m.m.? Frågorna är många. 

Herr talman! Det här får räcka för idag. Vi har snart val. Som centerledare 

är jag tacksam över att vi ifrån de olika partierna börjar få klara besked om 

hur de ser på de kommunala frågorna. Tack.   

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! För det första är jag är representant för Ålands folk i den 

här församlingen. Jag har rötterna i Geta. Jag har varit bosatt på lands-

bygden i mer än halva mitt liv, men jag har också bott i stan under min 

uppväxt på tal om Mariehamns parti. Så det känner jag inte igen mig i. 

Knäckfrågan, ltl Harry Jansson, är att landskapet har ett strukturellt 

underskott på 15-20 miljoner. Kommunerna fortsätter att låna totalt 

sett. Offentliga ekonomin möjliggör inte att transferera mera pengar till 

de här kommunerna. Tittar vi ytterligare på den demografiska utveckl-

ingen så kan vi säga att det temporärt är lite bättre i Geta. Men tittar vi 

över tid när det gäller befolkningsutvecklingen och den demografiska 

utvecklingen då går det åt ett håll. Ekonomin och den demografiska ut-

vecklingen långsiktigt glömmer centern bort. Då har inte vi sagt absolut 

att vi ska slå ihop kommunerna, men vi måste organisera dem bättre.  

Talmannen 

Tiden är ute! 
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Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Från centerns sida är vi ytterst medvetna om de frå-

geställningar som ltl Strand lyfte fram. Det är därför som vi under våren 

2010 gjorde en runda till samtliga kommuner och diskuterade med före-

trädare för samtliga kommuner. Naturligtvis var vårt budskap då till re-

presentanterna på den kommunala nivån att försörjningsbalansen och 

prognoserna vad gäller demografin är illavarslande. Frågeställningen 

var hela tiden hur man ser på den kommunala nivån. Enigheten var ju 

total. Man vill ha kvar den kommunala grundstrukturen ungefär som 

den är idag.  

Jag tror att ltl Strand med flera har missförstått en sak. Centern job-

bar på kommunal nivå för förändringar i den kommunala strukturen. 

Men vi utgår ifrån kommunerna själva. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Som vi har sett idag så räcker det inte med det sätt som 

centern jobbar. Man klarar inte av servicen i de här kommunerna utan 

att låna pengar. Vi har sett att det blir en segregering mellan A och B 

kommuner. Jag nämnde Jomala, Lemland och Saltvik som höjer hem-

vårdstödet. Mariehamn betalar ut under flera år, medan de andra kom-

munerna inte har råd. Då har jag sett några saker som vi måste fokusera 

på. Vi måste få kommunerna att enbart jobba med kärnverksamheter för 

att upprätthålla servicenivån. Vi måste organisera effektivare. Idag går 

15-20 procent till att organisera det här, även om det inte syns i den lilla 

kommunala budgeten, utan det är inbakat i skolbudgetar, socialbudge-

tar och tekniska budgetar. 15-20 procent är närmare 30 miljoner, för att 

organisera 28000 människor. Det anser vi att man kan göra billigare 

och använda pengarna till kommunal kärnverksamhet. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Då vill jag återupprepa det som jag sade tidigare från 

denna talarstol att centern är övertygad om att den typen av reform som 

ltl Strand förespråkar kommer att ge oss idag okända tilläggskostnader. 

Om t.ex. Mariehamn ingår i den här typen av förändring så kommer 

kommuninvånarna runt om på Åland att vilja ha Mariehamns nivå. 

Kärnverksamheten är central. Har man tänkt sig att uppnå de bespa-

ringsmål som har nämnts ibland i denna sal idag så då handlar det om 

att dra ner på kärnverksamheterna ute i kommunerna. Det är ofrånkom-

ligt, annars uppnår man inte de besparingsmål som tydligen vissa har.  

För centern är det närhet och trygghet i serviceproduktionen som är 

det viktiga. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Talmannen vill påminna om att alla anföranden ska gå via po-

diet. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det är bra att vi får höra partiordförande dra upp centerns linjepolitik i 

den här frågan. Det innebär då att det ska vara de små medborgarna 
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som ska avgöra om det ska vara några sammanslagningar av kommu-

nerna. Det kommunalpolitiska arbetet ska drivas ideellt, det ska vara de 

små stegens politik. Folk som har barn som är utvecklingsstörda, de ska 

inte hängas ut. Och landskapet ska ta över resten. Så uppfattar jag cen-

terns politik. Men hur går det då för Sottunga och Kökar? Att det är en 

tillfällig svacka, kan ltl Harry Jansson utveckla det? När ska den här 

svackan vara förbi? Hur kraftig är inflyttningen? Hur snabbt ökar skat-

teunderlaget på Kökar och i Sottunga? 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! I motsats till ltl Sundback så har centern en mer po-

sitiv syn på lokalsamhällets livskraft. Jag nämnde några exempel, Kökar 

och Geta där man via egna kraftinsatser, visserligen med landskapets 

medverkan, har lyckats svänga en negativ trend. Det är här visar styrkan 

i lokalsamhället. Det sammanhänger till stor del att det finns en kom-

munal grundstruktur. En struktur där förtroendevalda, tillsammans 

med ganska få anställda myndighetspersoner, gör vad de kan för att få 

lokalsamhället att fungera.  

Jag måste återkomma till den frågan som var i en annan replik här. 

Vad har ltl Sundback och socialdemokraterna tänkt ersätta den kommu-

nala närvaron med ute på Kökar och i Sottunga? Vem är det som ska ta 

ansvaret lokalt? Har man tänkt ringa från Stadshuset och säga att nu ska 

ni göra det och det i den frågan? Var finns besparingarna om man inte 

drar ner på kärnverksamheten?  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag har egentligen inte hört någon annan prata om besparingar. Vi som 

har diskuterat här frågar oss hur vi ska kunna hålla servicen i framtiden 

så att det inte går för flera kommuner som för Kökar och Sottunga. Det 

verkar som om man i centern överhuvudtaget inte har insett vilka eko-

nomiska problem som vissa kommuner redan har och står inför när det 

gäller hela den offentliga ekonomin och servicen. Det enda som ltl Harry 

Jansson verkar vara orolig för är att kommunmedborgarna utanför sta-

dens gränser skulle kräva samma standard som i stan. Tydligen vill cen-

tern att det ska vara sämre på landsbygden och skärgården än vad det är 

i stan. På det viset ska man klara de ekonomiska problem som den of-

fentliga ekonomin har.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Otack är världens lön. Här försöker centern rädda 

stadsborna från en rejäl skattehöjning, då är vi stygga som inte vill ex-

portera Mariehamns nivå ut till glesbygderna.  

Jag rekommenderar ledamoten att läsa ÅSUB:s senaste kartläggning 

av hur kommuninvånarna ser på den egna kommunen. Sanningen är, ltl 

Sundback, att generellt sett är kommuninvånarna på Åland ytterst nöjda 

med vad den egna kommunen presterar. Vi som lagtingspolitiker vet var 

svagheterna finns; runt barnskydd och runt individärenden som belas-

tar enskilda kommuner. Men det stora flertalet människor tycker att 
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kommunerna gör ett bra jobb. Jag får inte ihop ltl Sundbacks mörka 

framtidsbild med engagemanget och känslan för den egna kommunen 

som bland annat ÅSUB:s utredning visar.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Centerns ordförande använder sig av att anfall är bästa 

försvar. Man pekar ut andra som stadspartier och som motståndare för 

allt som finns utanför Mariehamns stad. Det är ett ganska fullt sätt att 

föra resonemanget på. Det visar snarare på hur ltl Harry Jansson ser på 

saker. Det är inte ett Åland. Det är vi mot dom. Det är stad mot lands-

bygd. Det är konflikter och splittring. Det är så vi ska föra politiken. Så 

inledde ltl Harry Jansson sitt anförande och det tycker jag är jättesynd. 

Det som jag ifrån moderaternas sida försökte göra är att få en gång dis-

kussion om hur vi ska säkra framtiden. Men, tar man inte emot en sådan 

utsträckt hand så kan inte vi göra någonting. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Ltl Ehn må ursäkta men det är lite roande att höra 

den här kommentaren ifrån ledamoten med tanke på vad som nu har 

sagts från denna talarstol och i replikskiften gällande centern och cen-

terns politik. Jag undrar om ltl Ehn har varit på kaffe? Centern har an-

gripits gång på gång när det gäller de här frågeställningarna som vi an-

ser att är mycket angelägna. 

Anfall är bästa försvar? Vi har härifrån talarstolen varit mycket tyd-

liga med hur centern ser på det. Nog måste det ju tillåtas att centern 

ställer samma frågor även till stadspartierna. Vad ska ersätta den kom-

munala grundservicen? Det är det som är skiljelinjen. Vi har absolut inte 

sagt nej till några diskussioner, tvärtom. Centern har ifrån den här talar-

stolen sträckt ut handen i ganska många frågor. Men vi har fått mycket 

ironiska kommentarer till svar. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! För mig är det nu mycket klart vad det här handlar om. 

Det finns ett parti, enligt Harry Jansson, som ser till hela Åland. Alla öv-

riga ser till särintressena. För mig är det inte på det sättet, eftersom vi 

klassificeras som stadspartier. Om ltl Jansson var ute efter att få igång 

en konstruktiv diskussion så är det inte att klassificera andra i stadspar-

tier och i landsbygdspartier. Det är väl snarare att försöka göra som jag 

gjorde, och ha gjort vid ett flertal tillfällen, prata för att när vi sitter här 

så företräder vi hela Åland. Jag tror inte att ltl Jansson heller skulle 

tycka att det är speciellt kul om jag säger att ltl Jansson och centern fö-

reträder enbart landsbygden. Är det motsatsen till stadspartier? Vi 

måste komma bort från att dela upp på Åland i olika delar och se Åland 

som ett Åland.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Herr talman! Jag får be om ursäkt om jag har rört en känslig tråd i den 

politiska vardagen. Vi politiker brukar anklagas för att göra saker och 
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ting alltför komplicerade. Nu har jag varit tydlig om hur jag personligen 

ser på den politik som moderaterna representerar. Det är med ett stads-

perspektiv mer än helhetspolitik. 

Man säger att man ska göra stora besparingar, vi hörde 20-30 miljo-

ner här i salen. Var sker då besparingarna om det inte är kärnverksam-

heter som påverkas. Nog måste vi ifrån centerns sida få ställa lika kri-

tiska frågor tillbaka som vi blir pådyvlade från annat håll. Kritiska frågor 

leder till kritiska motfrågor, så är det politiska livet, tyvärr. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Ltl Jansson resonerade lite runt befolkningstalen och 

hur Kökar och Geta har gott upp och ner. Jag skulle kunna ge tala om 

hur det gick för Föglö medan trafiken flyttades om under Skarvens 

byggnad då när man byggde om färjfäste. Då dippades Föglös befolk-

ningstal när trafiken flyttades och det blev obekvämt och sedan kom de 

tillbaka när trafiken blev bekvämare igen. Vad drar ltl Jansson för slut-

satser av det? 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Ja, ltl Sundblom, jag tror att vi alla i denna sal är 

medvetna om att skärgårdens framtid och att befolkningsutvecklingen 

står och faller med en fungerande trafik. Det betyder att vi måste göra 

vad vi kan för att se till att vi i största mån får en kortruttstrafik med 

mest möjliga förmånliga trafikmedel vad gäller både transporttid och 

transportmiljön. Vi får heller inte får blunda för nya lösningar. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Ären-

det remitteras till lagutskottet. 

Remiss 

5 Integrationsbefrämjande inom tredje sektorn 

Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion (HM 42/2010-2011)  

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet. Godkänns?  

Diskussion. 

Ltl Carina Aaltonen 

Herr talman! Jag ber att få bordlägga den här motionen till den 29 april.  

Talmannen  

Förslag har väckts om att ärendet ska bordläggas till den 29 april. Ärendet bordläggs.   

Remiss 

6 Friskvårdsavdrag 

Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 28/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet. Godkänns?  

Diskussion. 
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Ltl Fredrik Karlström 

Herr talman! Jag önskar bordlägga det här ärendet till ett senare plenum med 

tanke på att motionären inte befinner sig i salen.  

Talmannen  

Begäres ytterligare ordet? Kan någon uttala sig om bordläggningstiden, annars föreslår 

talmannen att ärendet bordläggs till den 29 april. Ärendet bordläggs till den 29 april.  

För kännedom 

7 Studentexamen 

Ltl Danne Sundmans enkla fråga (EF 19/2010-2011) 

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. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls 30.03.2011 kl.13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 

16.29). 
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 25 ledamöter är närvarande.  

Om ledighet från dagens plenum anhåller vicetalman Gunnar Jansson på grund av del-

tagande i Europas Forum för romer och kringresande i Strasbourg, ledamöterna Raija-

Liisa Eklöw och Fredrik Karlström på grund av deltagande i Nordiska Rådets utskotts-

möten i Stockholm samt ledamoten Folke Sjölund på grund av deltagande i EU-möte 

och ledamoten Camilla Gunell på grund av sjukdom. Beviljas. 
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Bordläggning 

1 Godkännande av världspostkonventionen  

Lagutskottets betänkande (LU 19/2010-2011) 
Republikens presidents framställning (RP 14/2010-2011) 

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 04.04.2011. Godkänt.  

Bordläggning 

2 Ny barnomsorgslagstiftning 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 5/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 15/2009-2010) 
Ltl Barbro Sundbacks lagmotion (LM 2/2009-2010) 

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 04.04.2011. Godkänt.  

Föredras 

3 Näringspolitisk utveckling 

Landskapsregeringens svar 
Ltl Roger Janssons enkla fråga (EF 15/2010-2011) 

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 Roger Jansson 

Herr talman! Ett av de grundläggande budskapen i det upprop som 8 före-

tagschefer gjorde härförleden var att ”Näringspolitiken måste utvecklas för 

att trygga den långsiktiga utvecklingen av åländska företag”. Under den 

gångna lagtingsperioden har landskapsregeringen starkt koncentrerat sin nä-

ringspolitik på jordbrukets stödformer och nu när perioden är slut kommer 

man med ett turismstrategiprogram som vi inte ännu sett. 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbö-

rande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga: "Hur tänker 

landskapsregeringen tydligt visa att man avser utveckla näringspolitiken un-

der de kvarvarande 8 månaderna så att den långsiktiga utvecklingen av 

åländska företag kan tryggas?" 

Minister Torbjörn Eliasson 

Tack, herr talman! Ltl Roger Jansson tar fasta på det brev som 8 företagsche-

fer skickade till landskapsregeringen i början av februari. I sin enkla fråga ci-

terar ltl Jansson en mening ur dokumentet: ”Näringspolitiken måste utveck-

las för att trygga den långsiktiga utvecklingen för åländska företag”. 

Herr talman! Jag är den första att stämma in i den kören, långsiktig ut-

veckling arbetar vi alla för, hela tiden, denna regering precis som alla andra. 

Ltl Roger Jansson har ju själv varit både näringsminister och lantråd, så han 

vet hur viktigt det är att inte låta utvecklingen stanna av. Ltl Janssons insat-

ser har till exempel betytt att förutsättningarna för den åländska sjöfartens 

konkurrenskraft förbättrats, ett arbete som efterföljande regeringar fortsätter 

oavbrutet.  

Herr talman! Lite undrande blir jag när jag läser nästa mening i ltl Jans-

sons enkla fråga: ”Under den gångna lagtingsperioden har landskapsrege-
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ringen starkt koncentrerat sin näringspolitik på jordbrukets stödformer och 

nu när perioden är slut kommer man med ett turismstrategiprogram som vi 

ännu inte sett”.  Och så den enkla frågan: ”Hur tänker landskapsregeringen 

tydligt visa att man avser utveckla näringspolitiken under de kvarvarande 

8 månaderna så att den långsiktiga utvecklingen av åländska företag kan 

tryggas?” 

Herr talman! Landskapsregeringen för ingen 8-månaders näringspolitik, 

Vi följer ju långsiktiga handlingsprogram och självklart ska vi ambitiöst ar-

beta vidare till valet och tills den nya regeringen tar över. 

Vad primärproduktionens stödformer beträffar, herr talman, det program 

som vi just nu förhåller oss till, 2007-2013, förbereddes ju av en regering be-

stående av center, frisinnad samverkan och socialdemokrater. I den regering-

en hade moderaterna, då FS, näringsministerposten med stora möjligheter 

att påverka programmet. Då satt jag i finansutskottet och jag har inga minnen 

av problem, tvärtom regeringspartierna stödde linjedragningarna. Vi var 

överens och programmen spikades sedan av följande regering. Dem följer vi 

idag, och näringslivspolitiken är inte mer koncentrerad till jordbruket än vad 

detta program förutsätter.  

Sedan, herr talman, en kommentar till ltl Janssons skrivning att ”nu när 

perioden är slut kommer man med ett turismstrategiprogram som vi ännu 

inte sett”. Nej, det har ju inte presenterats ännu, men svaret är att landskaps-

regeringen denna gång faktiskt gjort ett unikt arbete: Vi har följt näringslivets 

och branschens önskemål – vi har accepterat deras beställning att få vara 

med och ta fram den nya strategin, därför tog det lite längre tid än beräknat. 

Det viktiga är att strategin blir bra och omfattas för den ska ju bära många år 

in i framtiden.  

Den 8 april kommer nya turismstrategin att presenteras på Vist Ålands 

vårmöte och då hoppas jag att ltl Jansson och hela lagtinget är med. Turism-

strategin är näringens egen – inte i första hand en politisk produkt – det är 

unikt och kommer att visa sig vara nyckeln till framgång! Den nya strategin 

beskriver vägen fram till målet, hur olika aktörer ska samarbeta för att de av-

görande effekterna ska nås ute i samhället. Det är nog ingen bra idé att några 

få sätter sig ner och bestämmer att vi ska ha det ena och det andra. Det är 

bättre att entreprenörerna själva bestämmer vad de vill förverkliga. 

Igår hade vi ett positivt möte med styrelsen för Ålands Näringsliv som 

självklart, liksom Visit Åland, spelar en viktig roll i förverkligandet av Ålands 

nya turismstrategi. Vi lyssnade på deras inspel som strategigruppen sedan 

kommer att lyfta in när dokumentet slutligt fastställs den 4 april. Vårt samar-

bete med näringslivsorganisationerna är mycket gott. 

Herr talman! Tillbaka till de 8 företagsledarnas brev. Om näringspolitiken 

säger de för det första: ”För de företag vi representerar behöver landskaps-

regeringen enbart arbeta för enkelhet och tydlighet i myndighetsutövandet, 

samt tillse att Åland har en fungerande flygtrafik.” Att den här landskapsre-

geringen arbetar för att det ska finnas flygtrafik torde vara odiskutabelt. När 

det gäller enkelhet och tydlighet i myndighetsutövandet så är regeringens 

mantra också klart och tydligt, men implementeringarna av alla EU-direktiv 

förmörkar tyvärr himlen. Vi vill inte ha onödig EU-byråkrati, men den går 

inte att undvika, bara att minimera. 

För det andra skriver företagsledarna: ”För små- och microföretag måste 

landskapsregeringen skapa åtminstone konkurrensneutrala förutsättning-
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ar för dem som verkar på Åland”. Det arbetar vi med alla dagar, herr talman. 

Ett långsiktigt jobb som ser ljusare ut och kan resultera i positiva effekter är 

tullkodexen, ett arbete som sträckt sig över flera regeringar och som om allt 

går väl kommer att innebära förenklingar för de åländska företagen. Det som 

stundtals har hotat att försvåra för våra mindre företag har faktiskt nu förut-

sättningar att ge förenklingar i hanteringen av gränshandeln. 

Herr talman! Det är många positiva saker jag kunde berätta om för att visa 

att de som påstår att det inte finns en näringspolitik har fel.  

Ett annat framgångsrikt exempel är projektet Tillväxt Åland som startade 

2010, speciellt riktat till microföretag över hela Åland. Samarbetspartners är 

Ålands Näringsliv och Ålands Teknologicentrum. Det är ett EU-finansierat 

projekt med privat finansiering från Ålandbanken, Ömsen, Transmar, An-

delsbanken, ÅCA, WJ Dahlman Ab, Ab Lantbruk, Ålands Trädgårdshall och 

Ålands Producentförbund. Tillväxt Åland är ett mycket lyckosamt projekt. På 

kort tid har målsättningarna uppfyllts med råge. Avsikten är att utveckla små 

företag över hela Åland, så att de kan anställa flera, bli lönsammare och på 

sikt bli intressanta att övertas av nya ägare. Det är ett sätt att tackla generat-

ionsväxlingsproblematiken. Vi har lyckats över förväntningarna. Vi hade ex-

empelvis räknat med fem deltagare från skärgården, men redan nu visar det 

sig att ytterligare 5 företag står på kö idag är redan 25 microföretag anslutna 

till projektet.  

Så, herr talman, till den sista punkten i direktörernas brev: De säger: ”Frå-

gor som berör primärnäringarna är, pga EU-reglering, av en helt annan 

natur och bör behandlas helt skilt från övriga näringslivsfrågor”. Så funge-

rar det ju också i verkligheten, fast det kanske inte är tydligt för dem som inte 

är involverade i arbetet. Landskapsregeringen bjöd också in företagsledarna 

för att diskutera brevets innehåll, en mycket intressant diskussion förresten, 

och det är helt klart att näringslivet har förståelse för EU-jordbrukspolitikens 

byråkratiska effekter för Åland.  

Herr talman! Grunden för framgångsrikt företagande är idéerna och ent-

reprenörskapet. Huvudprincipen är att företagen ska sköta sig själva och han-

tera sin finansiering. Samhället ska stå för infrastrukturen och klara och tyd-

liga regelverk och långsiktigt stabila skatte- och övriga villkor. Men så klock-

rent fungerar aldrig verkligheten så det uppstår lägen där vi från samhället 

måste agera och hjälpa till för att hålla vårt eget näringsliv konkurrenskraftigt 

i förhållande till marknaderna runt om oss. De två viktigaste exemplen hos 

oss är sjöfarts- och livsmedelsklustren där stora subventioner måste till för 

att inte våra företag ska hamna i sämre sitsar än sina konkurrenter.  

Näringsavdelningens roll diskuteras och ifrågasätts titt som tätt, och det är 

väl i grunden bra, anser jag. Men i hackdebatten görs nu och då försök att 

nedvärdera vårt arbete, exempelvis genom att säga ”att det inte finns någon 

näringspolitik”, och detta utan att själv komma med konstruktiva förslag. Det 

är lågt, och har bara ett syfte - att misskreditera det som görs, vilket tyvärr är 

demoraliserande för alla inblandade parter, också för näringslivet. 

På näringsavdelningen ser vi över vår organisation och ifrågasätter vårt 

jobb. Hur kan vi serva våra kunder ännu bättre? Hur kan vi trots ett stort 

administrativt arbetstryck få ner ledtiderna och ge snabbare besked och fatta 

snabbare beslut? Hur kan vi göra det tydligare för kunderna vilka servicefor-

mer som finns och vem man ska vända sig till? Vi vet att vi kan bli bättre – 

bara den insikten gör att vi blir det! 
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Jag tycker att vi har ett bra samarbete med näringslivsorganisationerna 

och det är viktigt.  

Inför ”Företagsamhetens år 2009” tillsattes en arbetsgrupp som kallades 

naringsliv.ax. Domänen gav vi bort till det nybildade Ålands Näringsliv, men 

gruppen finns kvar. Den håller vi nu på formar om, ger den ett nytt adekvat 

namn, ”Näringslivsdelegationen”, som ska få ett reglemente och bestämt an-

tal möten. Den kommer att få ett tungt uppdrag som förmedlande och sam-

ordnande länk mellan näringslivet och landskapsregeringen. 

Herr talman! Åländska företag och entreprenörer är flexibla överlevare 

med en sällsynt förmåga att anpassa sig efter nya förhållanden. Sjöfarten är 

väl det bästa exemplet på det, men vi har även många goda exempel inom in-

dustrin – årets företag Inficon inte att förglömma - och inom tjänsteproduce-

rande sektorn. I It-branschen finns mycket på gång och mycket att göra – en 

uppstickande potential som vi måste ta vara på – här ligger en ny framtid för 

åländskt företagande. 

Jag har en vision som jag tror stenhårt på, en vision som speciellt skulle 

göra livet lättare för mindre företag: Att en åländsk företagare ska kunna få 

snabb, kunnig och bred hjälp, rådgivning och finansiering på i princip ett 

ställe. En entreprenör har inte tid att springa mellan instanser, rådgivare och 

finansiärer och han eller hon har inte tid att producera utredningar och an-

sökningsblanketter i drivor. Så fort som möjligt borde vi samla alla krafter, 

privata och offentliga, i ett ”Företagshus”. Jag kommer att arbeta på den vis-

ionen och hoppas att den kan förverkligas i nästa regeringsprogram. Det kan 

även leda till att vi får färre och starkare näringslivsorganisationer med större 

möjligheter att påverka politiken. 

Till sist, herr talman! Som framgår av medierna idag så tog landskapsrege-

ringen ett viktigt beslut igår; projektet ”Ett livskraftigt centrum”. Det ska ge-

nomföras under en 3-årsperiod. Dragare är Ålands Näringsliv och Marie-

hamns stad är med som stor finansiär. Hela 450 000 euro satsas på en ge-

mensam utvecklingsplan för stadens centrum, en satsning som kommer att 

gynna hela Åland, både stora och små företag, handel och tjänsteföretag, 

kvinnoföretagande och tredje sektorn och inte minst lokalbefolkningen. 

För att utvecklas behöver Åland inflyttning, vi behöver attraktiva centralor-

ter, samverkan för bättre utbud med längre säsonger och längre öppettider. 

Projektet som startas upp direkt nästa vecka kommer att utveckla system och 

nytänkande som kan användas också på andra håll i landskapet. Det är min 

förhoppning att Godby blir nästa projektområde, där finns idéer och behov av 

utveckling. Jag vet att Ålands Näringsliv är attraherade av den möjligheten. 

Herr talman! Det här var lite grann av vad som händer. Jag hoppas att ltl 

Roger Jansson inser att vi inte rullar tummarna utan tänker jobba ända in i 

kaklet. Tack, herr talman. 

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Jag tackar ministern för svaret. Det var ambitiöst men lite onö-

digt aggressivt. Mitt syfte med denna enkla fråga var inte primärt att kritisera 

utan att få svar på just den fråga som är ställd, också av de åtta företagsdirek-

törerna. Jag har inte sagt att det inte finns någon näringspolitik. Men i frågan 

skrivs att det har varit en stark koncentration till primärnäringarna i den här 

landskapsregeringens arbete och det står jag för fortsatt.  
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Jag vill i min första tilläggsfråga ta upp brevet angående två punkter. Man 

skriver dels om hembygdsrätten, jordförvärvsrätten och näringsrätten. Jag 

menar att det är centrala näringspolitiska frågor som den parlamentariska 

arbetsgruppen jobbade med för snart tre år seden. Man lade fram tydliga för-

slag som hade näringspolitiska effekter när det gäller boendet och när det gäl-

ler turismens utveckling i turistbyar. Av detta har vi sett noll resultat. Noll re-

sultat! Det är ett näringspolitiskt misslyckande. 

För det andra talar man om ”frågor som berör primärnäringarna bör be-

handlas helt skilt från övriga näringslivsfrågor.” Då har vi satsningarna 

inom landskapets förvaltning, där vi på näringsavdelningen har vi åtta an-

ställda på den allmänna byrån. Utanför den allmänna byrån för det övriga nä-

ringslivet har vi 2, 5 tjänster på ÅTC. Om man vill vara väldigt positiv kan 

man säga att vi har 19 anställda på AMS. Förr i tiden när jag var yngre så an-

vändes dessa mycket aktivt i näringslivet. Det var en del av landskapsstyrel-

sernas näringspolitik. Nu är det inte riktigt lika mycket så mera. Om vi är po-

sitiva kan vi säga att det är 30 personer som har ett ansvar för att utveckla det 

övriga näringslivet.  

Jordbruksbyrån inklusive dess förgreningar med försöksverksamhet och 

avbytare är 36 tjänster men dessutom finansierar vi flera tjänster på lands-

bygdscentret. Skogsbruksbyrån har 9 personer. Jord- och skogsbruk har 45 

personer och fiskeribyrån inklusive Guttorp har 9 personer. Det betyder att 

det allmänna näringslivet har 36 procent av de anställda. Jord- och skogs-

bruk har 53 procent och fiskeri 11 procent.  

Sysselsättningen ser ut på följande sätt i landskapet: Primärnäringarna 4,9 

procent och övriga över 50 procent. När det gäller förädlingsvärdet, beräknat 

med det trubbiga instrumentet bruttonationalprodukt, så har primärnäring-

arna 2,6 procent och övriga näringar över 50 procent. Det är en obalans som 

vi vill diskutera. 

Minister Torbjörn Eliasson  

Tack, herr talman! Ltl Roger Jansson den obalansen diskuterar jag väldigt 

gärna. Det är viktigt att vi diskuterar den.  

Jag vill börja med att säga att jag inte är aggressiv. När det gällde det all-

männa hacket på näringsavdelningen så riktade jag mig inte till ltl Roger 

Jansson. Men jag passade på tillfället att nämna att det ganska ofta kommer 

upp i debatten, tyvärr. Jag försökte förklara de frågor som ltl Roger Jansson 

ställde. Nu ska jag fortsätta med det.  

När det gäller jordförvärvsrätten, näringsrätten och hembygdsrätten så 

behandlas de i landskapsregeringen idag. Jag tänker inte gå in på dem här i 

mitt svar.  

När det gäller primärnäringarna, organisationen och allmänna avdelning-

en så hade ltl Roger Jansson räknat ut procenterna. Det stämmer säkert att 

den allmänna näringsavdelningen skulle ha 36 procent av resurserna. Vi vet 

ju och det här är ingen nyhet, vi har haft samma situation flera regeringar 

tillbaka, att EU byråkratin tar väldigt mycket resurser, vilket vi inte kommer 

ifrån. Jag tycker att det är lite fel att göra de här jämförelserna när man vet 

att om vi ska få ut EU-pengarna, vilket vi naturligtvis vill ha, så måste vi 

också sköta om den här rigorösa byråkratin. Det är en förklaring till det.  

Vi håller ju på med organisationsförändringar inom näringsavdelningen. 

Vi är en av dem som verkligen arbetar på att förändra. Det har vi kunnat re-
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dovisa i budgeten. Nu arbetar vi också med försöksstationen. Det är tänkt att 

försöksstationen ska övertas av hushållningssällskapet. Vi gör verkligen vårt 

yttersta att förändra och effektivisera med de resurser vi har. Personalen ar-

betar hundra procent.  

Under den här tiden som är kvar så går det inte att ändra på nuvarande 

program utan att anställa fler. Vi har också fått betydligt mindre resurser de 

senaste åren.  

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Tack för de svaren. Nu kommer det frågor beträffande land-

skapsregeringens handlingsprogram och förverkligandet av det. Jag hoppas 

att ministern kan anteckna de frågor som kommer.  

Landskapsregeringen skrev att landskapets IT-politiska program ska revi-

deras. Jag tror inte att det är gjort.  

Landskapsregeringen skrev att man ska förenkla skattegränsbyråkratin. I 

meddelandet till lagtinget som behandlades i självstyrelsepolitiska nämnden 

skrevs att man avser att bevara status quo till den delen.  

Under näringspolitiken skriver landskapsregeringen om behovet av risk 

kapital och insatser via Ålands Utvecklings Ab och Ålands Teknologicentrum, 

vad jag vet har tillförandet av riskkapital under perioden varit noll.  

Man skriver att regelförenkling och en utökad rådgivning ska minska byrå-

kratin för små företagen. Jag har inte sett någon redovisning på det.  

Man skriver att särskild uppmärksamhet kommer att ägnas nya former av 

tjänsteföretag som kommer att få en allt större betydelse för tillväxten, t.ex. 

inom friskvård och hälsa, hantverk och design, hushållstjänster av olika slag 

samt kunskapstjänster. Hur har den här programpunkten förändrats? 

Om turismens skriver man att turiststrategiprogrammet ska förnyas. Där 

har vi fyra förlorade år bakom oss. 

Man skriver att man stöder en utbyggnad av golfbanor i landskapet och av 

detta har det blivit noll.  

Man skriver att lantbrukets räntestödslån och investeringsstöd till lantbru-

kets ska omfördelas för att möta ett behov av omstrukturering. Den politik 

som har visat sig upp har i huvudsak varit återställande av de systemen. De 

landskapsregeringsprotokoll som jag har läst innehåller sådant.  

Man skriver att man tillsammans med fiskodlarna ska stärka miljöprofilen 

för näringen. På vilket sätt är det gjort? Då vill jag inte höra om de svarta 

munsbitarna musslorna. 

Man skriver att man ska göra ett skärgårdsutvecklingsprogram under nä-

ringspolitiken. Det är inte heller är gjort, tror jag.  

Det här var en snabb genomgång av landskapsregeringens handlingspro-

gram för att fundera på vad som är gjort och vad som möjligen hinner göras 

under de kommande åtta månaderna. Är det någonting av detta som land-

skapsregeringen nu kommer att hinna med, under de kommande åtta måna-

derna, som man inte har gjort tidigare?  

Minister Torbjörn Eliasson  

Tack, herr talman! Det får vara ltl Roger Janssons uppfattning om vad som är 

gjort och inte gjort, kanske allting inte är redovisat. 

Vad gäller IT-politiken, där är det mycket viktigt att man följer upp det och 

ta vara på den stora resursen, vilket jag också sade i mitt huvudanförande. 
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Jag läste i någon hemställningsmotion att man borde ha ett WheelIt 2.0. Det 

är en mycket bra tanke. Jag var själv med och deltog i det första WheelIT. Det 

visade sig att det har haft en stor betydelse för utvecklingen av den branschen 

på Åland. Det är någonting som vi kan lägga bakom örat och se om vi kan 

hinna med det. 

Skattegränsbyråkratin arbetas det också lite med i det tysta. Vad jag kan 

förstå så kan de allra flesta företag hantera det här i dagsläget. Är det så att 

företag fortfarande har problem med det så får man vända sig t.ex. till vårt 

Stockholmskontor där man är behjälplig med det. Det löser sig. Som jag sade 

i mitt huvudanförande så kan det visa sig att tullkodexen för med sig förenk-

lingar, men det vet vi ännu inte så det kan jag inte lova.  

När det gäller riskkapital om vi tittar på Ålands Utvecklings Ab, vårt eget 

riskkapitalbolag, så fick de en rätt stor pott pengar när man startade upp det 

företaget. De pengarna är investerade. Jag tror att man i dagsläget ligger på 

en kassa på en halv miljon. Problemet när det gäller riskkapital på en sådan 

här liten ort är att det tar längre tid att nå en exit. Ålands Utvecklings Ab har 

positiva utvägar på ett antal positioner där det kan bli exitar och det frigörs 

kapital som kan investeras i andra företag.  

Turismens fyra förlorade år, ja jag vet inte vad jag ska säga om det. Under 

ett år har vi i varje fall jobbat väldigt intensivt med den här turismstrategin. 

Den kommer hit till lagtinget om några veckor. Jag hoppas att den ska emot-

tas positivt och kunna ligga till grund för en positiv utveckling många år 

framåt.  

När det gäller lantbrukets investeringsstödslån och räntestödslån så har vi 

faktiskt gjort vissa justeringar där. Det visade sig när det gäller stöden att 

man är bunden till programmet. Det går inte att göra några förändringar.  

Talmannen  

Landskapsregeringens svar antecknas till kännedom. Ärendet är slutbehandlat. 

Bordläggning 

4 Defibrillator 

Landskapsregeringens svar 
Vtm Gun-Mari Lindholms enkla fråga (EF 16/2010-2011) 

Samma förfarande gäller för den här frågan som för den föregående.  

Vtm Gun-Mari Lindholm  

Talman! Det pågår en debatt i samhället angående användandet av defibrilla-

tor s.k. hjärtstartare. Företag, föreningar, organisationer och privatpersoner 

har tagit del av de positiva resultat av användandet av defibrillatorer vilka 

kan vara utplacerade på olika strategiska platser. Flera önskar påbörja egen 

verksamhet i syfte att rädda liv.  

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbö-

rande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga: Har landskaps-

regeringen tänkt ge rekommendationer och i så fall vilka, angående använ-

dandet av defibrillatorer? 

Minister Katrin Sjögren 

Herr talman! Debatten om defibrillatorer, s.k. hjärtstartare, är en rykande ak-

tuell fråga som har två spår. Landskapsregeringen är aktiv både i kontakterna 

till frivillig organisationerna och när det gäller att ta fram relevant lagstift-
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ning i samband med den nya ÅHS-lagen som reglerar prehospital akutsjuk-

vård inklusive första insats. 

Jag vill börja med att redogöra för det första spåret, som handlar om frivil-

lig organisationernas deltagande i den s.k. första insatsen. Första insatsens är 

en kedja som räddar liv vars syfte är att förkorta tiden från larm till livräd-

dande första hjälp innan den prehospitala akutsjukvården hunnit till platsen. 

Första insatsen är i praktiken en annan enhet än ambulans eller helikopter 

som alarmcentralen kan larma, t.ex. frivilliga brandkåren eller Röda Korset. 

Den första insatsen kan komma den nödställda patienten till hjälp snabbare 

än närmaste ambulans eller helikopter. Alarmcentralen larmar ambulans 

men också till den första insatsen. Vi pratar om prio ett larm, s.k. A-larm, när 

det gäller andnöd, bröstsmärta och livlös person osv. Alarmcentralen larmar 

aldrig enbart första insatsen. Här behöver vi få ordning på strukturerna och 

även larmsystemen.  

Uppkörningstiden från räddningsverket är 10-15 minuter till Godby, 30 

minuter till Geta och 40 minuter till Vårdö. FBK är åtskilligt snabbare att 

vara på plats, för att inte tala om hur det ser ut i skärgårdskommunerna och 

vid ev. hjärtstopp ute till havs.  

Förutom hjärt- och lungräddning och hjärtstartare kan den första insatsen 

bistå med första hjälp i form av t.ex. syrgas, framstupa sidoläge, förband, 

lyfthjälp och anhörigstöd. Det här är ett koncept som kallas för IVPA, i väntan 

på ambulans, som har rönt stor framgång och erkänsla i Sverige. 

Spår två är företag, privatpersoner, idrottsorganisationer, gym- och sim-

hallar, flygplatser och t.ex. köpmannaföreningar som skaffar sig hjärtstartare 

och utbildning i hjärt- och lungräddning. Där har man ett eget ansvar att 

hålla utbildning och hjärtstartare i skick. Landskapsregeringen kan inte ta det 

här ansvaret.     

Det har funnits en oro över att användning av halvautomatiska hjärtstar-

tare, deffar, av lekmän skulle vara farligt för patienten, för lekmannen som 

använder hjärtstartaren eller för åskådare. Forskning visar dock att det är be-

tydligt farligare för en lekman att ge sig på att försöka släcka eld med en 

brandsläckare än att använda en hjärtstartare. De är i princip idiotsäkra. 

Landskapsläkaren har engagerat sig starkt i den här frågan. Landskapsre-

geringens målsättning är att föra ett register över var i landskapet det finns 

och kommer att finnas hjärtstartare. Landskapsregeringens målsättning är 

också att utveckla den prehospitala vården och kommer att ge ett tydligt 

mandat till ÅHS att verkställa den uppgiften. Det innebär att ta tillvara den 

resurs som bl.a. den frivilliga brandkåren och Röda Korset utgör och att ge 

den del av tredje sektorn som skaffat sig både kunskap och utrustning legiti-

mitet och erkänsla.  

Landskapsregeringen har diskuterat frågan med ÅHS och med klinikche-

fen på akuten som har en entydig målsättning som innebär att första insat-

sen, räddningsverket, sjukhuset utbildas enligt samma vårdrutiner, samma 

koncept genom hela vårdkedjan. Ansvar och skyldigheter ska noggrant defi-

nieras i avtal. ÅHS ansvarar för utbildning och uppdateringsutbildningar av 

instruktörer inom första insatsgruppen och räddningsverket. ÅHS har i dags-

läget två huvudinstruktörer i hjärt- och lungräddning med hjärtstartare. De 

har utbildat 70 instruktörer, inom ÅHS, som i sin tur har utbildat över 800 

personer inom hela ÅHS organisationen i grundläggande hjärt- och lung-

räddning med hjärtstartare. ÅHS är hjärtsäkert, vårdpersonal, serviceperso-



  

370 

nal, administrativ personal behärskar idag första hjälp med hjärt- lungrädd-

ning och hjärtstartare. 

En första insatsgrupp borde finnas i alla kommuner, eller samköras mellan 

kommunerna. Vi vet i dagsläget att det finns 18 frivilliga kårer som skulle be-

höva få instruktörutbildning och där kan man också inkludera sjöräddningen. 

Uppskattningen är att det finns behov att utbilda ett 20-tal huvudinstruktörer 

till.  

Pusslet är inte färdigt lagt, men pusselbitarna håller på att falla på plats 

men målsättningen att hela Åland ska bli mera hjärtsäkert! Tack.  

Vtm Gun-Mari Lindholm  

Talman! Jag tackar för det här svaret. Vi verkar vara en god bit på väg. An-

ledningen till att jag ställer den här enkla frågan är att jag hörde ett inslag i 

Ålands radio där landskapsläkare Jaana Lignell medverkade och uttalade sig 

positivt till den här verksamheten. Det framkom att Röda Korset och Vårt 

Hjärta ville ha en diskussion med landskapsregeringen om tillvägagångssättet 

och vilken roll de kommer att ha vad beträffar den här verksamheten. Det 

mötet skulle vara följande vecka. Det betyder att det är tre veckor sedan det 

här mötet ägde rum, hoppas jag. Det skulle vara väldigt intressant att veta 

vilken vägledning man där gav de olika frivilliga organisationerna. Vi vet att 

brandkårerna också är väldigt angelägna om att få börja med den här verk-

samheten. Vilken vägledning fick man från det mötet? 

Minister Katrin Sjögren 

Herr talman! Det som har varit oklart i åratal, och inneburit en viss frustrat-

ion både hos frivilliga brandkåren och Röda Korset, är att man har behövt ha 

en medicinsk ansvarig för hjärtstartare. Det här är ett system som egentligen 

håller på att försvinna av sig självt eftersom vem som helst i dagsläget kan 

köpa en hjärtstartare.  

Landskapsregeringen har fört diskussioner med Röda Korset och med FBK 

och kommit fram till att när det gäller det medicinska ansvaret så kan t.ex. 

Röda Korset i dagsläget anlita en privat om man vill ha en medicinsk ansva-

rig. Målsättningen för landskapsregeringen är att klargöra frågan i ÅHS-lagen 

när det gäller den första insatsen.  

Vi har haft ett första möte och kontakterna fortsätter både med ÅHS och 

med frivilliga för att få alla pusselbitar på plats.  

Vtm Gun-Mari Lindholm  

Talman! Jag tycker det finns otydlighet vad som egentligen gäller. Å ena si-

dan säger ministern att ÅHS som underliggande myndighet har utbildningen, 

man har apparaturen och man har införskaffat hjärtstartare till olika avdel-

ningar och har dem utplacerade på synliga och strategiska platser, hoppas 

jag. Å andra sidan när det gäller frivilliga organisationer och företag så finns 

det fortfarande en viss otydlighet om det är så att man kan ha dem och vem i 

så fall som står för utbildningen och vem som är ansvarig. Eller ska jag tolka 

att det är fritt så att vem som helst här i lagtinget, ute i något köpcentra eller i 

större affärer kan ha hjärtstartare, och att det finns någon bland verksam-

hetsutövarna som är kunnig på det. Jag har förstått genom inslaget i radion 

att den här apparaturen, vilken jag inte själv har provat, är väldigt lättfattlig. 

Det finns instruktioner på hur den fungerar. Läkaren som man intervjuade i 

radion sade att vilken 10-12 åring som helst kan hantera hjärtstartaren.  
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Det finns en viss otydlighet ännu, tycker jag, vem som kan köpa in en 

hjärtstartare, vem som ansvarar för den, eller kan man köpa in en hjärtstar-

tare och t.ex. frivilliga brandkåren kan ha dem? Att vi har defibrillatorer ute i 

vårt samhälle är någonting som både Röda Korset och Vårt Hjärta har anfört 

att är väldigt angeläget.  

Minister Katrin Sjögren 

Herr talman! Om jag var otydlig så försökte jag redogöra att det finns två 

spår. Det första spåret, den första insatsen, är en del av prehospitala sjukvår-

den där ÅHS kan ta ett ansvar och utbilda instruktörer och där man kan få 

första insatsenheter där man har ett avtal och man vet som gäller när det går 

ett A-larm. Det är en del av ÅHS verksamhet. 

Sedan har vi hela den andra stora biten. Det är en aggressiv marknadsfö-

ring med hjärtstartarna. Man ska också komma ihåg, och här talar en gam-

mal akutsjuksköterska, att man har två minuter på sig vid ett hjärtstopp. Det 

ska vara hastiga tag.  

På båtmässan i Älvsjö i Stockholm marknadsförs hjärtstartarna. Det kan 

inte landskapsregeringen ta ansvar över. Vår målsättning är att få ett register 

över var det finns hjärtstartare så att vi får ett nätverk över hela Åland och får 

kontroll på det. Men skaffar man hjärtstartare till idrottsorganisationer, sim-

hallar och till flygplatser så måste man ta ett eget ansvar. Man måste ta an-

svar över att maskinen är i skick och för att den faktiskt fungerar när den be-

hövs. Det är ett ansvar som inte myndigheterna eller landskapsregeringen 

kan ta, det måste man ta själv.  

Talmannen  

Landskapsregeringens svar antecknas till kännedom. Ärendet är slutbehandlat. 

Bordläggning 

5 Studentexamen 

Ltl Danne Sundmans enkla fråga (EF 19/2010-2011) 

Samma förfarande gäller också för den här frågan. 

Ltl Danne Sundman  

Herr talman! Enligt uppgifter i massmedia finns det grava problem med 

översättningen av studentexamensproven vilket påpekats av lärare vid Ålands 

Lyceum. Dessa översättningsfel gör proven svårförståeliga och i vissa fall har 

detta lett till felaktigheter i uppgifterna som påverkat provresultaten.  

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 komma tillrätta med översättningsproblemen 

inom studentexamen? 

Vicelantrådet Britt Lundberg  

Herr talman! Årets studentexamensprov har just avklarats. Med bestörtning 

har vi konstaterat att upprepade fel och brister har förekommit p.g.a. att pro-

ven utgår från det finska språket och sedan översätts till svenska, till ibland 

en rent felaktig och ibland en bristfällig svenska. 

Det började med provet i engelska. Där hade man en översättningsproble-

matik kring uttrycket ”tiotals mil”. Det kunde bli en tolkning om man avser 

engelska miles eller om man avser mil. Det här ledde till att själva uppgiften 
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kunde tolkas på olika sätt och kunde få de studerande in på två olika tolk-

ningar. Här har vi från åländskt håll krävt att båda tolkningarna ska godkän-

nas i bedömningen. Annars är det olika behandling av de båda språkgrupper-

na. I det engelska studentexamensprovet fanns både den finska och svenska 

frågeställningen samtidigt på provet, alla kan se både den finska och svenska 

översättningen. Det betyder dessutom en orättvisa på det viset att de ungdo-

mar som kan både svenska och finska kunde få en till ledtråd genom att läsa 

det finska alternativet. På det viset kunde man lösa uppgiften så som det var 

tänkt från studentexamensnämndens sida. Vi har påpekat att provet i eng-

elska ingalunda ska mäta kunskapen i finska. Vi anser att det är rent diskri-

minerande om man skulle utgå från det. 

Sedan kom nästa fadäs, provet i fysik. Där förekom det slarv eller lapsus. 

Det finska ordet för golv översattes i den här fysikuppgiften till vägg på 

svenska. Första tolkningen som vi fick var att det här inte var något stort pro-

blem för den här uppgiften går att lösa ändå. Det är visserligen sant, men det 

blir också en diskriminering av svenskspråkiga eftersom uppgiften på finska 

är en uppgift som är relativ enkel att lösa när det finns uppgifter om golvet. 

När storlek och mått fanns på golvet då var lösningen på det här problemet 

ganska enkel. Däremot om det fanns uppgift om vägg istället för golv så lär 

man ska behöva någonting som kallas för antagande inom matematiken. Det 

är på en betydligt högre nivå än vad som krävs för den här uppgiften egentli-

gen på finska. Det är gravt diskriminerande om man ska behöva läsa en enkel 

uppgift som en mycket svår uppgift bara för att det är ett översättningsfel i 

den. 

Även här kräver vi transparens på hur den här uppgiften bedöms, men 

också krav på kompensation för den här uppgiften eftersom frågan är mycket 

mera avancerad och svår. Frågan är om det ens ingår i gymnasiekursen att 

kunna göra den här typen av bedömning. 

Men det var inte nog med det här. Sedan kom kemiprovet. Där har det vi-

sat sig att man har använt sig av en terminologi på svenska som är så föråld-

rad att den inte längre används. Samma gäller för examensprovet i hälsokun-

skap. 

Vi har alltså fyra av årets studentexamens prov som är behäftade med pro-

blem på grund av bristande respekt för de två språken. 

Landskapsregeringen bereder nu ett svar. Vi har muntligen varit i kontakt 

och uppmärksamgjort studentexamensnämnden och påtalat att det här inte 

är acceptabelt. Man har från Ålands lyceum givit förslag på hur de här uppgif-

terna borde bedömas, vilket vi har givit vårt stöd för. Vi bereder nu ett svar 

som vi har fått komplettera, komplettera, kompletterat och komplettera var-

efter problemen med de olika proven har uppkommit. Nu är helheten avkla-

rad så nu ska inte flera problem påträffas. Vi kommer strax att lämna in vårt 

skriftliga brev till studentexamensnämnden. 

Vi har också ett samarbete med den finländska regeringen i den här frågan 

och också med Folktinget för att få bredd på kraven.  

Vi bedömer att det egentligen är en uppgift i två steg. Det ena är att nu 

akut, när det gäller studentexamensproven våren 2011, tillse att bedömning-

en blir rättvis och icke-diskriminerande. När vi har samlat ihop alla problem 

och påtalat dem, med hjälp av lärarna när det gäller vilka alternativ som bör 

godkännas och i vilka mål som vi ska kräva kompensation, så kommer vi se-

dan att sända iväg det här brevet. Muntligen har vi hittills fått ett löfte från 
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studentexamensnämnden om att bedömningen i just de här frågorna kom-

mer att göras transparent, att det kommer att synas hur det har bedömts och 

också vilken kompensation som har givits för de här uppgifterna. Det kom-

mer man att meddela maj. 

Som jag sade så har landskapsregeringen också fört diskussioner i den här 

frågan med regeringen som också ser allvarligt på det och med Folketinget 

som också agerar. 

När det gäller det andra så gäller det att tillse att detta inte upprepa sig. Vi 

måste också arbeta för förändring så att det inte ska hända igen. Det lär inte 

vara första gången som det har varit översättningsproblem i studentskriv-

ningarna. Landskapsregeringen kommer därför i samma brev att kräva en 

förklaring på det skedde och efterhöra hur man kommer att ändra rutinerna 

för att säkerställa att svensk- och finskspråkiga behandlas lika i det nationella 

studentexamensprovet och att ingen diskrimineras. 

Ltl Danne Sundman  

Talman! Det här tar verkligen på äran. Det gör ont ända in i själen att vi inte 

kan erbjuda våra ungdomar prov som är korrekt översatta rent språkligt. De 

här problemen har förekommit under en längre tid. Jag har tidigare fått kän-

nedom om saker som man kan ha åsikter om. 

 Grammatiken i den svenska som talas och skrivs i Finland blir allt mer 

finsk. Ibland förstår man inte vad som står i Huvudstadsbladet ens en gång. 

Det är ett stort problem med svenskan på det viset. Men så här grovt har det 

inte varit tidigare. Det är inte bara det att de här uppgifterna blir felbedömda. 

Det tar tid och energi. Man kommer fel in i matchen om man skriver stu-

dentexamen och inte förstår uppgiften. Därför är detta ytterst allvarligt. Det 

påverkar resultatet generellt hos vissa individer. För att lösa det här borde 

man kräva att proverna ska granskas av edsvuren åländsk translator. Det 

finns ett flertal väldigt duktiga sådana som borde göra en sista kontroll innan 

det här förs fram för ålänningarna. Det kan också granskas av en svensk 

translator eftersom det är svensk grammatik som gäller för det svenska språ-

ket på Åland. Det kan till och med vara så att en finlandssvensk translator 

inte ser de här problemen, åtminstone de problem som har varit tidigare. 

Detta borde man ju ha sett när golv blir väggar osv. Men detta skulle vara en 

lösning, att ha en ålänning med i studentexamensnämnden som gör en sista 

kontroll av översättningen. Då kan vi garantera att det är svensk svenska som 

står i provet. 

Min fråga blir: Är landskapsregeringen beredd att föra fram önskemålet 

om att en ålänning ska vara med och granska det här? 

Vicelantrådet Britt Lundberg  

Tack fru talman! I vårt svar ingår kravet på att översättningarna måste göras 

på ett professionellt och ordentligt sätt. Det kan det inte vara idag om man 

sammanblandar så grundläggande ord som golv och vägg och om man dessu-

tom använder sig av ett så föråldrat språk med ord och terminologi som inte 

längre finns i vårt språk. Vi kommer absolut att kräva att man måste ha 

kvalitetssäkring av översättningarna.  

Om man skulle vara ännu mera radikal, för rättvisans skull, så borde pro-

verna vartannat år göras på svenska och vartannat år på finska.  
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Det lär aldrig gå om man tittar på sammansättningen av studentexamens-

nämnden. Jag tror att det finns 3 svenskspråkiga och 47 finskspråkiga eller 

någonting liknande. Nu ska jag inte svära på att proportionerna är så här, 

men de är i den här storleksordningen. Säkert finns det sedan någon som kan 

hyfsad svenska. Men jag tror att det inte är fler än tre som har svenska som 

modersmål så det är också väldigt beklagligt. Det borde man också titta på 

ifrån finländsk sida, eftersom Finland har två språk.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! En enkel lösning skulle vara att en av de ålänningar som 

jobbar som edsvuren translator mellan finska och svenska skulle få 

granska de här proverna, givetvis mot att man inte avslöjar några detal-

jer. Att kunna översätta sådant som förblir hemligt är de ju vana med, 

eftersom de är edsvurna, Då skulle man kunna garantera en modern 

svenska som åländska ungdomar förstår. Det är den bästa garantin. Jag 

hoppas att landskapsregeringen kan ta åt sig den idén. 

Sedan tycker jag också det är viktigt, vilket jag undrar om ministern 

är beredd att driva, att man generellt sett, på grund av dessa blamager i 

proven, skulle justera ner bedömningsskalan eftersom det här har tagit 

tid och energi. Man kunde komma fel in i matchen och hela provet 

kunde påverkas eftersom man måste kravla sig genom sådant här för att 

förstå frågan. Det är ju inte detta som provet ska mäta, om man är intel-

ligent och förstår en fråga som är dålig ställd, utan man ska kunna de 

saker som frågas efter. En generell justering av skalan vore också på sin 

plats för att kompensera det här "tövlet", som man måste kalla det på 

ren åländska, förutom att man också måste se till att det inte upprepas 

till kommande år. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Bedömningen på hur detta ska kompenseras överlåter jag 

till dem som har studerat de här proverna och kan bedöma vad våra stu-

denter borde kunna osv. Jag förlitar mig helt och fast på att de kommer 

att ge oss ett gott underlag för det. Jag kan garantera att vi kommer att 

framföra krav för en garanti på att det här måste upphöra. Vi måste ha 

en icke-diskriminerande behandling av våra ungdomar när det gäller 

studentexamensproven. Studentexamensnämnden har av hävd väldigt 

hög status och makt. Då har man också ett mycket, mycket stort ansvar 

att tillse att den här typen av fadäser helst inte uppkommer. Nu har det 

uppkommit redan, men det får absolut inte upprepas. 

Talmannen  

Landskapsregeringens svar antecknas till kännedom. Ärendet är slutbehandlat. 

Remiss 

6 Uppföljning av WheellT 

Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 13/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till näringsutskottet. Godkänns?  

Diskussion.  
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Ltl Danne Sundman 

Fru talman! År 2000 samlades näringslivet till ett gemensamt flerdagars se-

minarium för att tillsammans identifiera "nya idéer för IT-hjul under Åland". 

Ett flertal idéer som kom ut av den processen har förverkligats och visar sig 

nu, 10 år senare, ha stor betydelse för utvecklingen av det åländska samhället 

som sådant och särskilt för ekonomin. Nu finns det behov av att ånyo samlas 

och fundera efter på liknande sätt; vad kan näringslivet tillsammans göra, 

vilka oförverkligade idéer finns som kunde förverkligas av näringslivet och av 

entreprenörer samt hur kan samhället stöda denna utveckling. Inriktning och 

fokus på seminariet behöver övervägas närmare. Gemensam nämnare skulle 

vara högteknologisk industri. Ämnesområden och inriktningar kunde t.ex. 

vara: IT, att man funderar på nästa generations möjligheter. De IT-projekt 

som man förverkligade med WheelIT-projektet var i huvudsak infrastruktu-

rella, inbegripet kvarteret ITiden. Det gav också många embryon till idéer 

som har förverkligats och det har gett stor tillväxt inom den sektorn. Man kan 

inte tillskriva WheelIT alla framgångar men flera av dem. Det gav viktiga frön 

som såddes och började gro. 

Ett annat intressant område, med rätt så mycket kunskap på Åland, och 

där Åland kunde vara ett försöksområde är branschen inom robotteknik. Ro-

botar har funnits i våra visioner och i våra sciencefictionfilmer länge. Tekni-

ken har funnits men den har inte varit prismässigt tillgänglig, vare sig när det 

gäller själva robottekniken eller den så kallade artificiella intelligensen. Nu 

börjar de här två mötas på en sådan prisnivå och en sådan tillgänglighetsnivå 

att det här kan bli en naturlig del av vår vardag. Det finns massor med olika 

tillämpningar av robotteknik. På Åland finns det flera mindre industriföretag 

som har kunskap inom robotteknik och tillsammans med IT-branschen så 

kunde man kanske hitta någon tillämpning som kunde bli en åländsk special-

produkt. 

Sedan har vi Cleantech, som jag inte behöver prata mer om. Det är kanske 

det område som är mest framlyft. Där finns det mycket för Åland att göra. 

Norden är världsledande på Cleantech, som vi hörde på ett seminarium. Vad 

ligger mitt i Norden om inte Åland med alla sina möjligheter och där är vi 

också redan långt framme. Där kunde man kanske ytterligare hitta tillämp-

ningar.  

Sedan kunde man diskutera sjöfarten och då främst utvecklandet av kun-

skapsklustret. Den typen av rederier som inte är rederier som sköter helheter 

eller delar av management är den del av sjöfarten som växer allra mest just 

nu på Åland. Där har vi en otrolig kunskap inom sjöfartsnäringen som an-

vänts i ganska begränsad omfattning för rederierna själva. Vissa rederier 

kunde uppmuntras att knoppa av sin kunskap och sälja den vidare. Jag tror 

att det kommer att bli den del av sjöfartsnäringen som växer allra mest ef-

tersom vi har så komplett kunskap inom ett stenkasts radie i Mariehamn. Det 

är någonting som man bör slå mynt av och inte enbart använda det på sin 

egen bakgård.  

De här tillsammans, när det gäller alla de här områdena, så måste man 

hela tiden fundera på Åland som försöksområde för teknik. Det här är ett av 

WheelIT-projekten som det inte blev något av men som fortfarande är högin-

tressant, nämligen att man konstruerar en försöksmiljö som kan anpassas till 

olika produkter eller tjänster som man kan erbjuda Åland som ett försöksom-
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råde för stora, medelstora eller mindre företag. Då erbjuder man forsknings-

tillämpning, utvärdering och lämpliga försökskaniner.  

När det gäller Cleantech, förutom att vi själva har egna tillämpningar, så 

kan man jobba med andras tillämpningar och hjälpa till generellt i utveckl-

ingen och också slå mynt av att vara försöksområde och testområde. Här kan 

vi lära av flera andra öar, t.ex. Island har länge varit testområde för bland an-

nat modeindustrin. Man släpper kläder på den isländska marknaden och ser 

hur de tas emot. Om kläderna tas emot bra så släpper man dem på andra 

marknader. Man kan få köpa konstiga kläder på Island. När man kommer 

hem så går alla med de kläderna efter några år. Det är en sak, det kanske inte 

är tillämpligt här på Åland, men just tekniska lösningar skulle passa eftersom 

Åland är så pass koncentrerat men ändå har både stadsmiljö och lands-

bygdsmiljö.  

Någon av dessa kunde vara inriktningen eller samtliga. Man kunde ha ett 

bredare område och det kunde benämnas högteknologisk industri. Det är en 

sektor där Åland har en relativt stor etablering och ganska brett fält av olika 

små företag som sysslar med det. De kan tillsammans hitta tillämpningar 

inom de här områdena. 

Som alltid är drivmedlet i de här tillämpningarna IT och IT-system, allt 

från artificiell intelligens till ren programmering. 

Varför ska samhället engagera sig det här? Ska inte näringslivet själva 

sköta sin affärsutveckling? Ja, så är det huvudsakligen. Grejen med WheelIT 

var att alla företag hade den uppfattningen att man sköter sin affärsutveckl-

ing i sina egna styrelserum och för sitt eget företag. Man hade väldigt få till-

fällen att träffa andra och diskutera vad man kunde göra tillsammans som ni 

inte kan göra själva och vi inte kan göra för själva och som den tredje parten 

inte kan göra själva. Så blev WheelIT, man identifierade sådana saker och 

bara alla är med så går det att genomföra. I de här uppräknade branscherna 

finns det många sådana exemplen som man kan identifiera. 

Samhällets roll är aldrig obetydlig. Även om vi alla är för att näringspoliti-

ken i huvudsak ska vara som de här åtta direktörer föreslår, den ska bara vara 

enkel och samhället ska inte lägga sig i, så är det dags att samhället behöver 

vara med på noterna och till någon del ibland stöda och kanske också var en 

part i den här utvecklingen och erbjuda sin högskola osv. Det är aldrig så att 

näringslivet kommer att vara helt friställt ifrån samhället. Tvärtom, det finns 

en symbios som är viktig att förvalta. Det gör man genom att sätta sig ner 

skilt från dagligt arbete och fundera i de här termerna.  

I motionen föreslås att detta skulle genomföras om ett år ungefär. Då är 

det en ny regering på plats, med nya ivriga politiker i lagtinget och nya mi-

nistrar säkert till en viss del, om Ålands folks så vill. Det vara lämpligt, när 

regeringen har blivit inkörd efter hundra dagar, att ha det här seminariet. 

Därför måste man börja förbereda det redan nu. Samhället borde vara med 

och finansiera det här, men dock inte mera än till 50 procent, helst mindre 

om det bara går. Merparten av finansieringen ska skötas av det privata nä-

ringslivet. Då får man också ett engagemang och en garanti att det förs vidare 

inom näringslivet, att de engagerar sig i det och känner att det här är någon-

ting som de har investerat i och vill ha avkastning och nytta av.   

Jag hoppas att den här idén kan tas emot, drivas vidare, börja förberedas 

nu och genomföras efter valet, om ungefär ett år. Tack.  
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Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Jag håller helt med ltl Danne Sundman. Jag var med 

själv om WheelIt. Det har varit jätteintressant projekt. Som jag sade i 

mitt svar på den enkla frågan så har det projektet betytt mycket och det 

är dags för en ny version av det här.  

Den enda fråga som jag inte riktigt känner till är frågan om robottek-

niken. Men vi arbetar annars med Cleantech och kunskapskluster inom 

sjöfarten, klusterutredningen har visat hur viktigt det är.  

När det gäller Åland som försöksområde så har Åland varit försöks-

område vid några tillfällen. Jag tror att Ericsson hade någon testappara-

tur här när det gällde mobiltelefoni.  

Den här hemställningsmotionen går helt i linje med regeringens ar-

bete. Det är bra. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det är första gången robotteknik nämns i lagtingets talar-

stol. Har man dammsugaren på när man får runt och lyssnar på folk 

som är i branschen så förutspår flera att det är nästa stora gebit inom 

den högteknologiska industrin. Det har också att göra med behovet av 

välfärdstjänster och tillämpningar som hjälper till och avlastar den 

mänskliga resursen, inte ersätter den men avlastar. Det finns alla möj-

liga tilltänkta tillämpningar. Där har Åland och framförallt Finland 

samma problem och större problem än övriga världen. 

När det gäller försöksområde så stämmer det att det har gjorts tre-

vare. Vissa saker har utvärderats på Åland. Men att generellt erbjuda 

Åland och paketera det som ett försöksområde för olika tillämpningar, 

små och stora tjänster eller produkter, blev det ingenting av. Där är frå-

gan vem som ska ta det initiativet? Det är kanske något som ska göras i 

den offentliga sektorn, kanske i högskolans eller AICIS regi, det får man 

fundera på.  

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Jag känner nog till vad robotteknik är, men jag visste 

inte hur pass långt vi har hunnit där och vad vi har för förutsättningar. 

 Vi har ändrat i stödprinciperna för stöd till företag. Där kommer 

energi och miljö fram extra bra. 

Jag vet också att Ålands Utvecklings Ab och Investerings Ab har haft 

diskussioner om att arrangera någonting i den här stilen, som ltl Danne 

Sundman föreslår i sin hemställningsmotion. Eventuellt kan det bli ak-

tuellt tidigare än 2012. Det får vi återkomma till. 

Åland kunde vara ett testområde för elbilar och det är en bra tanke. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! När det gäller elbilar så har jag i en annan finansmotion 

föreslagit att Åland skulle vara testområde. Det går väl under benäm-

ningen Cleantech och Ålands försöksområde för teknik. 

Det som ministern sade om huvudmannaskapet tycker jag att är bra. 

År 2000 var landskapsregeringen huvudman och näringslivet bidrog 

med pengar till det här seminariet. Nu finns det potentiella huvudmän, 

Utvecklings Ab, Investerings Ab och AICIS kunde ta huvudmannaskapet 

och landskapsregeringen stöder på villkor att näringslivets engagemang 
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minst är lika stort. Det kanske kan vara ett bättre alternativ. För att få i 

gång detta så bör ju landskapsregeringen visa tydlig beredskap att vara 

med. Det handlar också om att detta kostar. Man måste anlita manage-

mentkonsult som driver den här processen, vilket det då också gjordes 

till en ganska hög kostnad. Jag tror att ingen ångrar sig idag att man sat-

sade de pengar man gjorde. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Jag tycker att näringsutskottet borde behandla den här motion-

en i brådskande ordning med anledning av de näringspolitiska diskussioner-

na som vi har fört här och de näringspolitiska skrivningar som lagtinget har 

anfört i många sammanhang under den här perioden. Kanske det viktigaste 

är att landskapsregeringen och minister Eliasson verkligen tar till sig det här, 

som jag förstår att han är intresserad av, och försöker fullfölja det såsom det 

är skisserat. Det här är jättebra tänkt av kollegan Danne Sundman som satt i 

den landskapsregeringen när det här var aktuellt. Han var central i arbetet 

med den här frågan. Personligen var jag också med på ett hörn.  

Då kan man fråga sig om det här är en nostalgisk återgång till gamla tider? 

Man tycker att det här var så fint och bra gjort och resultatrikt så att man där-

för vill göra det på nytt. Man ska alltid ha de tankarna med sig också i baga-

get. Parallellt med detta så ska man ha med sig tanken att man inte ständigt 

behöver uppfinna hjulet på nytt. Är det någonting som har fungerat väldigt 

väl och har varit bra så ska man kunna återupprepa det. WheelIt-seminariet 

var faktiskt så fantastiskt bra att jag fortfarande 2011 ibland plockar fram de 

handlingarna och läser dem med intresse och tycker att de fortfarande till 

stora delar är användbara för en näringspolitik på Åland.  

I WheelIT-projektet var näringslivets främsta prioritet att skapa ett cent-

rum för informationsteknologins utveckling i landskapet, ett s.k. IT-hus. Det 

var näringslivets enhälliga önskemål i det arbetet. När det sedan genomför-

des, med landskapsregeringen i spetsen via industribolaget, var det en massa 

näringslivsmänniskor som steg upp och kritiserade oss för att vi lade oss i det 

privata näringslivets egna uppgiftsområden som att bygga hus och hyra ut 

osv. Man får räkna med att det kommer sådant. Men vi måste komma ihåg att 

det var näringslivets eget starka krav gentemot samhället att man skulle göra 

just på detta sätt. Resultatet har blivit alldeles ypperligt. Vi har ett tillväxt-

centrum för åländskt näringsliv här på Klinten. Det kan bli flera sådana cent-

rum i landskapet. Jag ska strax återkomma till det. 

Ett av de andra prioriterade förslagen var att det måste finnas tillgång till 

riskkapital i landskapet för nya investeringar. Då gjordes Ålands Utvecklings 

Ab totalt om så att det skulle kunna bli ett sådant riskkapitalföretag och 

pengar fördes in i det. Sedan har det tillförts lite pengar indirekt i början på 

2000-talet i samband med några Chipsaffärer eller var det så att man an-

vände sig av PAF-utvecklingsbolag?  

Särskilt under den senaste fyraårsperioden har noll euro införts. Det har 

varit en felaktig politisk diskussion att inte samhället ska gå in med riskkapi-

tal, det finns ju så mycket på Åland. Det är ju ett totalt missförstånd. Det 
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finns mycket kapital på Åland men det finns inget kapital som inte från dag 

ett vill ha 5 procents avkastning eller betydligt mera på sitt kapital. 

Ålands Investerings Ab som är uppbyggt på de gamla chipsförsäljnings-

pengarna är ju ett gott exempel på att man inte är något högriskkapitalföre-

tag. Både österut och västerut står staterna för att det finns verkliga riskkapi-

talbolag. Precis som Eliasson sade i vår tidigare diskussion här i kammaren så 

är verklig riskkapitalisering långsam. Det är långsamma exitar. Det gör att 

man inte lösgör pengar på 5-6 år som är det normala i investeringsverksam-

heter. Det kan ta 10,15 eller 20 år ibland före man kan göra exitar och an-

vända sig av gammalt kapital plus vinstkapital.  

Så länge man ser att det finns ett behov av nyföretagande som fordrar lite 

högre risktagande eller ibland betydligt högre risktagande, som det var i ti-

derna när Chipsfabriken startade, så måste man tillföra nya medel. Jag ska 

inte gå in på sådana detaljer desto mera. 

När det gäller de olika punkterna som Danne Sundman tog upp här så är 

IT ingen separat bransch, utan det är en verksamhet som ingår i alla 

branscher idag. IT är synnerligen stort på Åland redan idag. Det innebär ju 

inte att det inte ytterligare kan utvecklas och att vi särskilt kan syssla med 

kunskapsexport. 

Samma gäller Cleantech som AICIS hade ett mycket intressant seminarium 

om häromveckan. Det framkom bland annat att det inte är främst produkt-

ionsanläggningar som skulle passa på Åland, utan det är faktiskt kunskaps-

export inom branscherna. I viss mån produktionsanläggningar också men 

främst kunskapsexport. Då kunde vi öka antalet högavlönade arbetsplatser på 

Åland betydligt. Det gör vi genom att importera personer utifrån som har 

skaffat sig den här kunskapen, det är ålänningar och icke ålänningar som 

kommer hit och exporterar sin kunskap sedan öster- och västerut.  

Tankesmedjan kom fram till slogan: ”Ett grönt Åland i blått hav”. Tankes-

medjan hade också mycket tankar kring cleantechutvecklingen. Men jag vet 

inte vem som följer upp det, jag vet inte vem som jobbar vidare med det? Jag 

vet inte annat än att AICIS intresserar sig för det, men det är ju ett utred-

ningsinstitut. Här måste man ta tag i sådana frågor. Näringspolitiken ska in-

nehålla sådana ingredienser. 

När det gäller kunskapskluster inom sjöfarten, som Sundman hänvisade 

till, så är det stort redan. Det finns företag som jobbar med de åländska rede-

rierna men det finns sannerligen företag som jobbar med icke åländska rede-

riet World-Wide. Det här kan växa egentligen hur mycket som helst. Detta 

kan växa tiofalt. Då talar vi om hundratals högkvalificerade arbetsplatser. 

Men vem håller i det? Vem driver på det? Ja, jag vet inte, 2 1/2 person på 

Åland teknologicentrum? Delvis, säkert. 

Förslaget om att förberedelser bör vidtas redan under 2011, för att möjlig-

göra en fortsättning på WheelIT-arbetet efter lagtingsvalet och regeringsskif-

tet, är ett alldeles utomordentligt förslag. Jag hoppas att landskapsregeringen 

omedelbart både tar till sig detta förslag och inleder. Tack.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Det var en liten detalj som jag fäste mig vid angående vem 

som jobbar vidare med de tankar som tankesmedjan tog fram. Det slut-

dokumentet överlämnades till landskapsregeringen med ambitionen att 

landskapsregeringen skulle ta i de olika bitarna och jobba vidare med 
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dem. Landskapsregeringen tillsatte tankesmedjan just för att utföra det 

här arbetet. 

Jag har noterat att AICIS har jobbat vidare med detta och ordnat se-

minarium och publikationer på ett ganska förtjänstfullt sätt utgående 

ifrån sina rätt små resurser. Men tyvärr, trots att jag var med i tankes-

medjan själv, så vet inte jag vad landskapsregeringen har gjort, om man 

överhuvudtaget har gjort någonting för att driva de här frågorna vidare? 

Det är där som det har hängt upp sig enligt mitt synsätt. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Tack för den tilläggsinformationen. De här upplever jag 

som det största problemet med offentlig sektors hantering av närings-

livsutvecklingsfrågor. Man kan komma med jättefina program om det 

ena och det andra, ha visioner och målsättningar men sedan; vem, vad 

när och hur? Det svarar man inte på. När landskapsregeringen fick tan-

kesmedjans arbete så borde man direkt ha satt sig ner och svarat på frå-

gorna; vem, vad, när och hur? Man borde ha delat ut arbetsuppgifterna 

och sett vilka medel som behövdes för det ena och det andra. Finns de 

medlen? Hur får man fram medel? Finns de här personerna, var ska vi 

hitta de personerna? Landskapsregeringen tycker att det är ett jättefint 

program som tankesmedjan har kommit fram med, men tänker att man 

tar det väl i något sammanhang här framöver när man ska göra något 

nytt näringspolitiskt program. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Vi är helt eniga igen. När det gäller detta med program så förefaller det 

fungera på det sättet. Jag tycker att det är rätt märkligt. Landskapsrege-

ringen hade visioner och tankar med vad man ville uppnå med den här 

processen. Man tillsatte en tankesmedja. Många människor ifrån nä-

ringslivet satt bort hela arbetsdagar och kvällar. Det var till och med 

övernattningsseminarium. Man lade ned ganska mycket tankemöda på 

detta. Det är klart att jag är lite jävig men jag tycker att slutprodukten 

blev ganska bra. Ändå gör man inte något desto mera åt det ifrån bestäl-

larens sida. Många funderar på om det verkligen är värt att lägga ner så 

här mycket arbete när det inte leder till någonting.  

Därför har jag varit lite orolig när det gäller turismstrategin, att vi 

igen ska få en hyllvärmare som ska röna samma öde. Jag hoppas inte 

det, men risken är stor. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det var väl den förra landskapsregeringen som startade 

detta med tankesmedjan? Ja, och så här fungerar det i politiken. Om det 

inte är jag som har kommit med förslaget och jag som har drivit det från 

början så lägger vi ner det när jag får ansvaret. Nu får man inte använ-

der starka ord här men det är ju "för tokot" att det är på det här viset. Vi 

måste vara otroligt självkritiska. Minister Eliasson måste vara otroligt 

självkritisk över att färdiga sparvar som flyger i munnen inte tillreds. Vi 

hade det inom turismutredningen, vi hade det inom tankesmedjan och 

det har funnits i andra sammanhang. Man börjar snacka om att man ska 

göra egna nya program när det redan finns färdiga, bara att sätta igång 

och förverkliga; vem, vad, när och hur? 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman 

Talman! Det var ett mycket bra anförande av ltl Roger Jansson, som också 

var näringsminister under det förra WheelIT-seminariet. Han var en av flera 

drivande personer. Också dåvarande lantråd, nuvarande talman var med på 

noterna och drev seminariet. WheelIt var uppbyggt på att först hade man vis-

ioner och man hade i storleksordningen 100 idéer. Man var på studiebesök 

och tog del av den senaste tekniken i Stockholm. Sedan samlade man sig om-

bord på ett fartyg hem till Åland och identifierade tio projektet. Man skrev en 

tidning live på ett seminarium på Arken om de här projekten. Det stannade 

inte vid det, man utsåg också ansvariga personer. Du är ansvarig för projektet 

tillsammans med de här aktörerna. Du ska driva det här och se till att det blir 

gjort. Tack vare det så drevs flera av de här projekten i hamn. Tanken var se-

dan att det skulle vara en uppföljning i april 2001. Men då kom vi just till 

detta att vi lägger ner. För då bytte det regering och då lade man ner sådant 

som var Roger Janssons och Danne Sundmans idéer. Man lade inte bara ner 

de här idéerna tyvärr, utan många andra också. Den som lade ner det är inte 

närvarande nu så jag ska inte ta den debatten. Den debatten har vi tagit förut. 

Man får säga tyvärr, tyvärr, tyvärr. Det var rysligt "tokot". Det är det grövsta 

ord man får använda. Man borde använda mycket grövre ord, precis som ltl 

Roger Jansson sade.  

Därför har jag kallat motionen för uppföljning av WheelIt. Man ska ta den 

arbetsmodellen för den är jättebra. Så borde kanske tankesmedjan ha gått vi-

dare också. Nu lämpade tankesmedjan sitt arbete i famnen på landskapsrege-

ringen, varsågod förverkliga eller se till att någon förverkligar. Det kanske 

inte var den bästa lösningen. Det är absolut inte kört med idéerna. Man har 

sagt att i april i år ska det göras en uppföljning av tankesmedjan. Då kan man 

konstatera att för att det här ska drivas vidare så måste man få ansvarsperso-

ner och en tydlig fördelning. Det kanske landskapsregeringen jobbar med. 

Man kan inte bara sätta byket i famnen på landskapsregeringen heller. Det är 

bättre att dela upp det i mindre byken som man tar hem och sköter om. 

Detta med frågorna vem, vad, hur och när är jätteviktiga frågor att ha ett 

svar på när man är i euforisk visionärsstämning, då ska man samtidigt utse 

ansvariga personer. Själv var jag i WheelIT-projektet ansvarig för de infra-

strukturella satsningarna på bredband. Det var ett jätteintressant projekt. Det 

gjordes en stor satsning. Vi var väldigt tidigt ute att bygga ett fibernät över 

hela Åland. Det förekom till och med kritik. Det var flera insändare i tidning-

en att det här var onödigt att bygga så här ute på vischan till små byar. Men 

det har visat sig otroligt viktigt att ha den infrastrukturen på plats. Det fanns 

också kritik mot engagemang i det nya mobiltelefonnätet 3G, som Åland var 

först i världen att ha, som nu byts ut till 4G. Det har också visat sig skapa en 

miljö som suger åt sig idéer och möjliggör entreprenörskap, så det var jätte-

viktigt. Även om den tekniken nu börjar bli överspelad, så om man inte skulle 

ha tagit det steget så kanske man inte heller hade tagit andra steg. 

I detta WheelIT-dokument finns det fortfarande idéer som är frön som bra 

kunde planteras och växa upp. Just detta med testområde tycker jag att är en 

god idé. Problemet är att det är en ganska lång uppstart fas. Man måste göra 

ganska mycket innan man kan skicka en faktura. Det är svårt för ett företag 
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att ta sig an den rollen. Där borde den offentliga insatsen vara ganska tung i 

kombination med högskolan och Utvecklings Ab som är det offentliga riskka-

pitalbolaget.  

Det för mig in på en annan sak som ltl Roger Jansson tog upp, nämligen 

tillgången på riskkapital. Det är precis som det sades, man har föreställning-

en om att det finns hur mycket riskkapital som helst Åland. Den tidiga sor-

tens riskkapital finns inte i så stor utsträckning. Det riskkapital som finns så 

visst är man beredd att ta vissa risker, men det som man kallar på riskkapi-

talspråk såddpengar är det ont. Man måste ha pengar som man vågar sprida 

ut på idéer, utan att egentligen granska dem så mycket, för att få till frön som 

man kanske gallra som sedan blir plantor. Det är ganska bra att använda 

växtmetaforen. Man hör på det resonemanget hur långt kvar det är från fröna 

tills man får plocka första frukten. Därför måste någon våga vara i det tidiga 

skedet. I många av de här idéerna behövs det såddpengar. Där är samhällets 

roll ganska stark. Man borde utvärdera helheten på nytt med växthuset, som 

har funnits en tid tillsammans med tillgång på tidigt riskkapital och samar-

bete med riskkapitalister. Det finns också privat riskkapital, sådana som har 

välsmort luktsinne som man kan få hjälp av. 

Hela den här buketten av tillgång på finansiering för de här idéerna behö-

ver kanske tittas över ytterligare en gång mot bakgrund över att de har fun-

nits några år.  

När det gäller de olika områdena så har vi pratat mycket om Cleantech.  

Ordet viskas överallt. Nu skulle det vara viktigt att man bryter ner det till 

konkreta saker. Vad ska vi satsa på? Vi måste fokusera på vissa viktiga saker. 

Om man tar t.ex. energiproduktionen så vet vi att vindkraft är framgångsrikt 

för Åland. Förhoppningsvis så kan vi få mera vindkraftproduktion. Vi ska inte 

låta det stanna vid det. Ta kunskapsintensiva tillämpningar av alternativ 

energi som t.ex. system som sparar energi, smart grids, som kan använda el-

bilar som lagringskapacitet. Vi har en enorm möjlighet eftersom vi har hela 

elnätsystemet på alla nivåer på Åland och vi har kunskap här om hur ett elnät 

fungerar och är uppbyggt. Vi borde korspollinera de här och få fram forsk-

ning kring smart grids och tillämpningar på Åland som lätt kan göras ef-

tersom om man gör ett lite bättre stenkast så har man alla de här aktörerna 

inom en radie. Det är en konkret sak som man borde börja fokusera på. Det 

är kanske svårt för en aktör att göra. Det är inte något som Kraftnät Åland el-

ler Ålands Elandelslag kan göra, det är kanske inte heller något som vind-

kraftsbolagen kan göra men tillsammans kan de göra det med en tredje aktör 

som kanske delvis hålls under armarna av samhället åtminstone i början, 

högskolan på Åland osv. Jag återkommer ofta till högskolan. Jag ser högsko-

lan som viktig resurs eftersom man där utbildar sig inom den här kunskapen 

som behövs t.ex. för den här tillämpningen.  

Tankesmedjan var för övrigt en motion som jag hade, som mycket för-

tjänstfullt förverkligades av dåvarande näringsminister Jörgen Strand. Sedan 

har det gått vidare. Nu är det en tredje part som har hand om det. Det ska ut-

värderas i april och det ser jag fram emot. Då kanske vi måste konkretisera 

oss lite för att det inte bara ska bli en hyllvärmare, dock intressant. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Vi delar definitivt upplevelserna för WheelIT-

projektet. Styrkan med det projektet var att företagarna var med. Nä-
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ringen fanns med. De ville och politikerna fanns med. Det var en jättefin 

kombination. Som ltl Roger Jansson sade här tidigare så hade man vissa 

förhoppningar på politiken och de verkställdes. Symbiosen mellan före-

tag och politik var väldigt lyckosam då. Tankarna finns kvar. Ålands Ut-

vecklings Ab och Investerings Ab för redan diskussioner om det här. Det 

är en fin hemställningsmotion och den ligger helt i linje med hur vi tän-

ker.  

Ltl Danne Sundman, replik  

Herr talman! Som jag sade i tidigare repliker så är utbudet av huvudmän 

större nu än det var år 2000. Det är positivt om någon av de privata eller 

halvprivata aktörerna skulle ta huvudmannaskapet och landskapsrege-

ringen är med och stöder. Det skulle vara lyckosamt. Om man ska ge-

nomföra det här om ett år så bör man börja nu och förbereda. Bara en 

sådan detalj som att säga vilka dagar det ska vara är väldigt viktigt så att 

alla kan boka in det i sina kalendrar. Man bör också, som nämns i moti-

veringen, fundera noggrant på inriktningen, om det ska vara så här brett 

som föreslås eller om man ska gå på några av de här områdena. Jag tror 

att man i likhet med WheelIT-seminariet kan gå ganska brett. Sedan i 

slutfasen måste man vara konkret och identifiera x antal projekt som 

man tydligt driver vidare så att man får konkreta följder av seminariet, 

men det tror jag inte är några problem. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras 

till näringsutskottet. 

Remiss 

7 Stöd till småföretagare 

Vtm Gun-Mari Lindholms hemställningsmotion (HM 34/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till näringsutskottet. Godkänns?  

Diskussion. 

Vtm Gun-Mari Lindholm  

Talman! Kafferasten är över! Men den verkar inte vara det. Den kafferast som 

skulle lösa problemen är definitivt över. Problemen kvarstår, man upplever 

att det finns ett problem när man är småföretagare när det gäller tullhante-

ringen. Vi har många i våra led som upplever problem när man ska hanterar 

och klarera in varor, särskilt från Sverige till Åland.  

Det finns säkert många olika förslag på hur man skulle kunna lösa det här. 

Vi vet att det är ett problem och det är inte löst. Det här är ytterligare ett för-

sök som jag hoppas att man tar till sig. Det är att landskapsregeringen till-

handahåller rådgivning och hjälp vid skattegränsproblematik för småföreta-

gare. Det är inte meningen att det ska sitta en person här i landskapsrege-

ringens korridorer utan man kan köpa den här tjänsten ifrån t.ex. Ålands Nä-

ringsliv som säkert skulle kunna hantera det här på ett föredömligt sätt.  

Det är klart att det här kostar, inte har vi någon sedelpress nere i källaren. 

Vi vet att vi har skatteundantaget för att kunna behålla tax-free handel på fär-

jorna. En framkomlig väg kunde vara att de som har fått möjligheten till skat-

teundantag också skulle vara med och betala. Den som förtjänar mest på det 
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skulle också kunna vara med och betala för den som har problem med skatte-

undantaget. Det betyder helt konkret att man skulle, precis som vi har disku-

terat i andra sammanhang, uppbära en liten avgift, passageraravgift eller vad 

man kallar det för. Då skulle man vara med och finansiera den landbaserade 

problematiken som man har runt skatteundantaget.  

Jag hoppas att man ytterligare ska titta på den här frågan och att man för-

söker lösa den. Problemet kvarstår som man har pratat om i många år att 

man ska försöka göra något åt. Ltl Olof Erland utlovade att det här fixar man 

snabbt över en kafferast och den är definitivt slut. Tack.  

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Ja, vi är medvetna om att i och med att vi har tax-free 

undantaget så går det inte lika smidigt som på andra ställen. Jag har inte 

varit med om kafferasthistorien. Jag vet att det som upplevdes som stora 

problem för några år sedan har blivit mycket, mycket mindre problem i 

dagens läge. De stora företagen har inga bekymmer överhuvudtaget. 

Mindre företag har också lärt sig hur det här fungerar, speciellt de som 

handlar lite mera.  

Vårt Stockholmskontor står gratis till tjänst med att hjälpa åländska 

företag och företag i Sverige som handlar med åländska företag. Vårt 

Stockholmskontor har hjälpt väldigt många företag. Vi kommer ju aldrig 

att komma bort ifrån det här helt och hållet så länge vi har tax-free och 

det vill vi ju ha kvar.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik  

Talman! Problemet kvarstår, det är vi alla medvetna om. Det här är ju 

mitt försök att komma till mötes för att lösa det. Vi kan inte bara säga att 

det inte var jag som har utlovat att det här skulle fixas på en kafferast. Vi 

vet alla vid den här tidpunkten att det var ltl Olof Erland som lovade det 

och den kafferasten är definitivt slut.  

De facto har inte småföretag som har en, två eller ingen anställd alls 

tid och möjlighet att hålla på med tulldeklareringen. De ska vara ute och 

syssla med den verksamhet som de är företagare i. De har inte den här 

möjligheten att hålla på med den byråkrati och administration. Därför 

behöver man ha någon som externt hjälper till med det.  

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Precis som jag sade i svaret på den enkla frågan till 

Roger Jansson så känner jag till det här. Det är ju entreprenören som 

ska jobba med sitt arbete. Allt som tar tid i administration är inte bra. 

Jag vill i alla fall säga att de har blivit mycket bättre. Pratar man med fö-

retag idag så tycker de flesta att det fungerar helt okej. Man är medveten 

om att man inte slipper undan det här. 

Jag nämnde också tidigare möjligheterna med tullcodexet, att det 

finns vissa ljuspunkter där som kan göra det enklare, men som vi inte 

kan lova idag. Ibland har man trott att det eventuellt skulle kunna bli 

värre. Vi tror att det finns ljusningar som vi får återkomma till.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik  

Talman! Den här motionen kommer att gå till ett utskott. Vi vet också 

att tiden är knapp. Inom det här året ska den behandlas och komma till-
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baka så chanserna är ganska små. Därför skulle det ha varit väldigt in-

tressant att veta om och i så fall hur landskapsregeringen, genom nä-

ringsministern, kommer att hantera den här frågan framdeles? Han sä-

ger att det inte är ett så stort problem. Men det finns ett problem. Är 

man då angelägen om att lösa problemet och på vilket sätt? Är det här 

som jag föreslår en framkomlig väg? 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Anders Englund, replik 

Det här är en sak som jag som ordförande i näringsutskottet stöder. Jag 

är villig att ta upp den här motionen i utskottet för att utreda den vidare. 

I viss mån har det här problemet lite underlättats men det kvarstår. 

Problemet behöver få en utredning och en lösning. Vi vet att det drabbar 

många småföretag, särskild den som kanske utnyttjar skattegränshan-

deln lite mera sällan. Då kanske man behöver hjälp. Det här är också en 

kostnadsfråga för de landbaserade näringarna. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik  

Talman! Jag tackar för det stödet. Jag hoppas också att man kan göra 

någonting åt det. Jag är också glad för att ltl Anders Englund har vet-

skap om att det här problemet kvarstår. Jag hoppas också att man ska 

kunna titta på det som jag nu föreslår som en del av en finansiering av 

det här. Rederierna som har fördelar av skatteundantaget kunde också 

på något vis vara med och finansiera för dem som har problem med 

skattegränsen och skatteundantaget.  

Talmannen  

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! När jag tog del av den här motionen där man efterlyser att land-

skapsregeringen ska tillhandahålla rådgivning och hjälp i skattegränsproble-

matiken för småföretagare så tänkte jag på precis samma sak som näringsmi-

nister Eliasson nämnde. Vi har Ålandskontoret som jobbar med de här frå-

gorna. Men om man kräver extra resurser, vilket jag förstod att det här tog 

sikte på, så hur skulle man finansiera de? Vi fick ett svar på det. Det är ju inte 

första gången som obunden samling har fört fram detta med passageraravgif-

ter, vilket skulle finansiera det här. Men det vill jag absolut ta avstånd ifrån. 

Det är klart att skattegränsen medför vissa problem framförallt för mindre 

företag. Men fördelarna överväger mycket, mycket. Det går inte att jämföra i 

siffror. Alla ålänningar, inklusive småföretagare, har fördelar av skatteundan-

taget, det måste vi ha klart för oss. 

Tittar man på den här problematiken så vad ska då landskapsregeringen 

göra? Jag har många gånger sagt att landskapsregeringen ska skapa förut-

sättningar för företagen, inte göra det själva. Mot den bakgrunden så tycker 

jag att man inte ska sätta igång och hjälpa till desto mera med skattegräns-

problematiken. Man ska ha fokus på att försöka förenkla den så mycket som 

möjligt.  

Jag håller med näringsminister Eliasson när han säger att det inte är så 

knepigt. Jag är själv småföretagare och importerar maskiner som jag säljer 



  

386 

vidare. Det är ganska enkelt att få det att fungera bara man kommer under-

fund med hur det fungerar. Tullen är ett otroligt serviceföretag, all eloge till 

dem. Problemet är vid krediteringar eller vid garantiförsändelser, det är då 

som det uppstår vissa problem. Därför är det viktigt att man jobbar vidare 

med förenklingarna. 

Idag i självstyrelsepolitiska nämnden gick vi igenom självstyrelsepolitiska 

redogörelsen. Där finns det en formulering om skattegränsen som jag själv 

tog upp i remissen och som jag också tog upp i morse. Det sägs så här; ”det 

gemensamma målet med arbetet är att handel med varor över den 

åländska skattegränsen ska vara minst lika smidig och förenklad som för 

närvarande”. Det är helt fel fokus, tycker jag. Tittar vi på situationen så är 

det fortfarande betydligt mera knepigt att handla mot Sverige när det gäller 

krediteringar, garantiförsändelser och den typen av detaljförsändelser än vad 

det är mot Finland. Vi ser också att fler och fler företag går upp i svenska ked-

jor. Vi ser hur stor del av de högskoleutbildade vi har i Sverige som knyter af-

färskontakter där. Där måste landskapsregeringen ha fokus på att förenkla 

skattegränsproblematiken, enligt mitt förmenande. Man kan inte slå sig till ro 

och säga att den ska vara minst lika smidig och förenklad som för närva-

rande. När det gäller handeln mellan Åland och Sverige så är den fortfarande 

onödigt komplicerad. Det skulle gå att förenkla mera. 

Sammanfattningsvis, herr talman, jag hoppas att landskapsregeringen kan 

ha fokus på att jobba med att ytterligare förenkla detta istället för att anställa 

någon som ska börja sköta skattegränsförtullningarna åt företagarna. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Vi har exakt samma åsikter på samtliga punkter. För 

det första att alla har del av betydelsen i skatteundantaget. Det gynnar 

faktiskt hela Åland. 

Det är klart att man ska ha fokus på att fortsätta att förenkla. Jag för-

sökte tidigare säga att det inte är så lätt. Det går lättare att säga det än 

att göra det. En viss förhoppning har vi när det gäller tullcodexet. Det 

kan finnas förenklingar. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag är glad att vi är ense om nyttan av skatteundantaget. Det blir ofta en 

”åländsk debatt” finns det ett litet, litet problem så dyker man ner på det 

lilla problemet men man kanske missar de stora fördelarna. Så är det 

lite med den här problematiken också. 

När det gäller skattegränsen så trots att det inte är så lätt så finns det 

lösningsmodeller runtom i Europa. Det här kallar jag att skapa förut-

sättningar för företagande och förenkla. Jag hoppas att landskapsrege-

ringen har möjligheter att lägga lite resurser på detta så att man faktiskt 

kan jobba med det här. Jag har uppfattningen att det inte jobbas så 

mycket ifrån regeringens sida med detta nu. Har jag fel så upplys mig 

gärna. Jag blir bara glad om jag har fel, för den här frågan är så pass vik-

tig. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  
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Vtm Gun-Mari Lindholm, replik  

Talman! I motsats till den tidigare replikväxlingen vill jag säga att jag 

inte har samma åsikt som ltl Anders Eriksson. Jag tycker att det är vä-

sentligt att man försöker eliminera de hinder som finns för småföreta-

gen. Småföretagen är egentligen de som gör att den åländska ekonomin 

rullar. Det är de som vi verkligen ska värna om. Det är de som skapar 

arbetskraft. Om de kan anställa bara en enda person till, och kanske 

slippa den här administrationen och kunna arbeta och utöva sin verk-

samhet, så betyder det över 2000 arbetsplatser. 

Det är inte mer än rättvist att de som har de största fördelarna av 

skattegränsen också är med och betalar. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det kan man säkert tycka. Jag tror att man bör ha klart för sig att alla 

småföretagare har en oerhörd nytta av det åländska skatteundantaget. 

Transportkostnaderna till och från Åland, i den mån de överhuvudtaget 

tillnärmelsevis skulle ha samma omfattning som de har idag, så skulle 

kostnaderna var helt andra. Jag håller med vtm Lindholm om att elimi-

nera hinder och byråkrati för småföretagarna är viktigt.  

Den här motionen tar, enligt mitt förmenande, fel fokus. Man ska inte 

utföra det arbete som hör till normalt företagande, dvs sköta skattead-

ministration av en eller annan form. Man ska se till att förutsättningarna 

är på en sådan nivå att det är hanterbart för företagarna. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik  

Talman! Jag tycker att det här är en intressant diskussion. Alldeles sär-

skilt tycker jag att det är intressant att Ålands Framtid, genom ltl Anders 

Eriksson, nu säger att man inte ska vara med ifrån samhällets sida och 

hjälpa till när det gäller byråkrati som man har påfört någon för att 

samhället skulle få tax-free handel. Det är en byråkrati som småföreta-

gare inte själva har bett om i första hand. Det var rederierna som vi vär-

nade om den gången.  

Jag har sett andra ledamöter från Ålands Framtid som verkligen har 

stått på barrikaderna för att både avbyråkratisera och hjälpa småföretag. 

Vi kan bara se att man har bytt en liten inriktning inom Ålands Framtid 

vad beträffar detta.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Nej, det tror jag inte alls. Linjen är nog precis densamma. Man ska lägga 

fullt fokus på att eliminera byråkrati och krångel. Men, man ska inte 

göra det på det sättet att man inom offentlig sektor anställer folk som 

handhar byråkratin åt företagarna. Det är enligt mig helt fel fokus.  

Vi har fortfarande samma målsättning; den offentliga sektorn kan 

inte växa. Vi kan inte anställa folk för att lösa alla problem. De som finns 

inom landskapsförvaltningen ska se till att förenkla skattegränsbyråkra-

tin så mycket som det bara går. Det är där som man behöver ha fokus 

enligt mitt förmenande. 

Talmannen  

Replikskiftena är avslutade. 
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Vtm Gun-Mari Lindholm  

Talman! Jag har ett förtydligande, eftersom ltl Anders Eriksson hela tiden ta-

lar om att man ska utöka offentlig sektor. Det har jag aldrig sagt. Jag har där-

emot sagt att man skulle köpa in den här tjänsten ifrån Ålands Näringsliv, 

vilket framkommer i motionen.  

Talmannen  

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

Remiss 

8 Grunderna för vikariehjälp inom lantbruket 

Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 40/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till näringsutskottet. Godkänns?  

Diskussion. 

Ltl Carina Aaltonen 

Herr talman! Socialdemokraterna har tillsammans med vtm Gun-Mari Lind-

holm lämnat in en motion om att förbättra avbytarservicen för heltidsarbe-

tande jordbrukfamiljer med barn under tre år. 

När de kvinnliga politikerna på Åland bjöds in till en träff med Ålands pro-

ducentförbunds kvinnoutskott i början på mars fick vi lyssna till många olika 

kvinnliga jordbruksföretagares erfarenheter. Det var en riktigt givande kväll 

och vi fick oss till livs närmare åtta-tio presentationer av olika jordbruksföre-

tags verksamhetsförutsättningar, både på fasta Åland och i skärgården.  

Man kan konstatera att de flestas livssituation förändrades drastiskt då de 

fick barn och i synnerhet när de fick flera barn än ett. Det gör det ju i och för 

sig för vilken familj som helst. Men har man 20-30 kor eller ännu flera djur 

som ska mjölkas morgon och kväll, vardag som helg då förändras förutsätt-

ningarna betydligt.  

Ålands producentförbunds kvinnoutskott vill inte att de åländska jordbru-

karna ska behandlas sämre än kollegorna i Finland. Ett av deras konkreta 

förslag var att man borde förbättra situationen för småbarnsföräldrar som 

driver djurgårdar inom lantbruksföretag. Vi skulle införa ett motsvarande sy-

stem för vikariehjälp som man har i riket. Det här vill man eftersom den 

åländska avbytarservicen för lantbrukare skiljer sig en hel del från motsva-

rande på fastlandet. Det som i synnerhet har drabbat småbarnsföräldrarna är 

att det inte finns möjligheter till avbytare för vård av barn under tre år. I riket 

kan en lantbruksföretagare som uppfyller villkoren för att få semester också 

få vikariehjälp för att kunna vårda barnen under tre år i eget hem. Det som är 

en självklarhet i Finland är inte det hos oss. Det kanske beror på att man ser 

på kvinnliga lantbruksföretagare på ett annat sätt i Finland, kanske man ser 

dem just om företagare och att lantbruket är som vilket företag som helst som 

måste skötas med en helhjärtad insats. Då går det inte att vårda bebisar och 

småbarn 24 timmar i dygnet och samtidigt vara hundra procent fokuserad på 

sitt företag. Avsaknad av vikariehjälp under småbarnsåren gör att livet som 

åländsk kvinnlig mjölkbonde blir väldigt slitsamt. Kvinnan är hemma och har 

barnet eller barnen med sig hela tiden och samtidigt ska hon vara en företa-

gare och driva sitt och mannens lantbruksföretag på ett så professionellt sätt 

som möjligt. Det säger sig självt att det inte är en optimal situation.  
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De finländska småbarnsföräldrarna har ett bättre läge. I Finland fungerar 

det så att vikariehjälpen kan ges efter att föräldrapenningperioden har upp-

hört och för högst 100 dagar per barn och barnets levnadsår. Dagarna kan 

fördelas mellan båda föräldrarna om båda har rätt till semester. Det här är 

inte gratis på något sätt utan det kostar. Avgiften för vikariehjälp som ges för 

vård av barn under tre år räknas ut på basen av LFÖPL-arbetsinkomst som 

var ikraft vid ingången det av det år under vilket vikariehjälpen inleds.  

Vi tycker att avbytarservicen till småbarnsfamiljer är en viktig jämställd-

hetsfråga. Den handlar även om att få unga familjer att vilja bli jordbrukare, 

med ansvar för djur, också i framtiden. Ska man samtidigt sköta hem och 

hushåll så blir det ganska tungt. Enligt en debattartikel i svenska tidningar i 

fjol är det bara en procent av de kvinnliga bönderna som överlåter mer än 80 

procent av ansvaret i hemmet på någon annan. Samma mönster fortsätter se-

dan när man får barn. Samtidigt längtar de kvinnliga bönderna mest av allt 

efter egen tid medan männen längtar efter mer tid med familjen. Det är en 

svår ekvation som går att lösa med mera jämställdhet. 

Sverige har faktiskt varit en ganska stor föregångare på jämställdhet också 

inom lantbruket. Svenska LRF har en jämställdhetsakademi där man också 

har tagit upp problematiken på hur man ska få jämställdheten att förbättras i 

lantbruket. Ett sätt är att man borde fokusera på att det är företag som man 

håller på med. Det är företagande, att man inte bara förknippar ordet företa-

gare och bonde till män och maskulina egenskaper. Man borde tona ner det 

här med företagande att det är män som håller på med det och att bönder är 

män.  

Ålands producentförbunds kvinnoutskott har föregått med gott exempel 

när man tar tag i de här frågorna. Man visar på kvinnors handlingskraft. Man 

skapar sig kvinnliga nätverk. Det måste finnas en medvetenhet om jämställd-

hetsaspekterna i de gröna näringarna, som man kallar dem i Sverige.  

Som politiker har vi alla ett ansvar för att förbättra förutsättningarna för 

en ökad jämställdhet inom alla sektorer i vårt samhälle. Jämställdhet är inte 

bara ett kvinnligt problem, det rör i högsta grad män. Det ska bli spännande 

att se hur de manliga ledamöterna i näringsutskottet kommer att behandla 

den här frågan. I näringsutskottet är det just nu i Ålands lagting 100 procent 

män.  

Om jag går tillbaka till förslaget så för att ekonomiskt kunna genomföra en 

sådan här för en reform också på Åland anser vi att man bör se över villkoren 

för rätt till årsledighet. I riket har man rätt till semester om verksamheten ut-

göra huvudsyssla. Så är det inte på Åland. Beroende på hur många djurenhet-

er man har kan man få avbytarhjälp. Men det har ingenting att göra med om 

man har jordbruket som sin huvudsyssla. Vi som har ställt den här motionen 

tycker att man bör se över detta. 

Herr talman! Vi föreslår härmed att de åländska lantbrukarfamiljernas 

förmåner förbättras och att grunderna för vikariehjälp för de familjer som har 

barn under tre år ändras. 

Ltl Jan Salmén, replik  

Herr talman! Jag är glad över att motionsställarna har fått upp ögonen 

för avbytarservicen. Det är inte länge sedan som vi diskuterade av-

brytarverksamheten här. Då förde jag fram det här stycket som under-
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tecknaren Aaltonen började med, att vi har mycket sämre på Åland. Jag 

är glad att man äntligen har vaknat.  

Sedan detta med att årsledigheten ska ändras och bara till för heltids-

jordbrukare. Vi har inte haft som kutym på Åland att jordbruket ska 

vara ett heltidsarbete. Man har ofta varit mångsysslare. Det är det som 

jag är lite frågande till. Man ska dra ner så att det kan bli sämre för vissa 

med små barn, för att de kanske har lön utifrån. Där är jag lite besviken. 

Jag gillar inte riktigt det. På Åland har det alltid visat sig att tack vare 

mångsyssleriet så har vi kunnat ha många husdjursgårdar.  

Talmannen  

Tiden är ute! 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Det är just det som är en problematik. När man ska vara generös och 

dela ut rättigheter till så många som möjligt så de som verkligen ska för-

söka leva på sitt jordbruk klarar inte av att förstora sina gårdar och ut-

öka sina arealer eftersom det är så många som har jordbruket som bi-

syssla.  

I en mer specialiserade värld i dagens EU behöver flera jordbrukare 

idag kunna utöka sina verksamheter, men det är väldigt svårt. Det för-

hindrar också utvecklingen av det åländska jordbruket. 

Att man har lantbruket som huvudsyssla borde bli en viktig fråga som 

man också måste diskutera inom jordbrukarkåren. Ska alla få vara med 

och dela på bidragen, eller ska de som verkligen har jordbruket som sin 

heltidssyssla premieras?  

Ltl Jan Salmén, replik  

Herr talman! Ltl Aaltonen visar att hon inte har satt sig in i dagens reg-

ler. Alla får inte bidrag nu heller. Vi har just försämrat ganska kraftigt i 

lagstiftningen. Storleken på gårdarna, i varje fall djurantalen, ökar hela 

tiden. Det är en jätte rationalisering på gång. Ekonomin är många 

gånger så dålig på djurgårdarna. Om man har köttdjur kanske man kan 

få semester ena året och andra året måste man få in andra inkomster, då 

får man inte ha semester. Det blir ett rysligt hattande. De som sysslar 

med detta vet vad man väljer. Man funderar om man ska välja mellan att 

har djur eller inte har djur. Har man en gång slutat med djur är det inte 

så lätt att komma tillbaka, tyvärr.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Oberoende hur vi gör så kommer allt flera att sluta, åtminstone mjölk-

bönder inom de närmaste tio åren. Det har minskat rejält de senaste 30-

40 åren. Om vi inte gör någonting så tror jag att gårdarna kommer att 

minska ännu mera. Jag tror att man måste göra om systemet så att verk-

ligen de som vill satsa, de unga driftiga jordbrukarna, får möjlighet att 

göra det. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  
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Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Jag känner nog till den här beskrivningen av unga 

jordbrukarfruars situation. Det är bra att man nu faktiskt inser hur det 

är, vilket kanske inte hördes så när vi diskuterade detta senast.  

Jämställdhetsbiten är mycket viktig. Utan att gå in på några detaljer 

kan jag säga att det här visar att det egentligen borde vara sociallagstift-

ning vilket vi diskuterade också då. Det är egentligen inte näringslivslag-

stiftning, utan det borde vara sociallagstiftning. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Det är jättebra att minister Eliasson också känner till problematiken, är 

intresserade och engagerad att göra någonting åt det. Det finns några 

månader kvar att förbättra de åländska lantbruksföretagarkvinnornas 

situation och göra en sådan förändring så att de får rätt till vikariehjälp 

när de har småbarn under tre år. Jag tycker att det skulle vara en viktig 

markering också från den här regeringen som säger att man jobbar 

stenhårt för jämställdhet. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Anders Englund, replik 

Det här är en sak som vi ganska nyss har diskuterat både i lagtinget om 

avbrytarverksamheten och vi har även behandlat avbytarverksamheten 

mycket ingående tidigare i näringsutskottet. Vi hade upp problematiken 

jämfört med rikets lagstiftning. Vi som mera kände till den här näringen 

var för att detta också borde föras in här.  

Det är välkommet att man kommer med den här motionen efter att 

man har fått mera information. Som ordförande är jag beredd att ta upp 

det här i utskottet på nytt. Vi kan höra berörda parter om hur det skulle 

finnas möjligheter till det här. Vi kommer att höra hur långt landskaps-

regeringen har kommit i det förberedande arbetet för att få detta kon-

kurrensneutralt. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Framförallt inte bara få det konkurrensneutralt utan att få 

en verklig jämställdhet och en möjlighet för Ålands producentförbunds 

medlemmar att kunna verka i sina företag tillsammans med sina män på 

lika villkor. 

Det här blir nog bra om näringsutskottets ordförande får ta tag i den 

här motionen och börja jobba med den ganska snabbt. Tack för stödet!  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Det är tydligen så att Ålands producentförbunds kvinnout-

skotts starka presentation av verkligheten för jordbrukarfamiljerna med 

djurproduktion öppnade ögonen för både socialdemokraterna och de 

obundna. Jag tycker förstås det är bra. Nu har vi två partier till som stö-

der en positiv utveckling av avbytarservicen. Vad kan vara bättre än det, 

tycker jag. Det tackar jag också för.  
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Ltl Carina Aaltonen, replik 

Visst är det så att presentationen som kvinnoutskottet gjorde föll mins-

ann i god jord. Under den här mandatperioden så har centern och cen-

terkvinnorna varit med och försämrat avbytarsystemet för sin målgrupp. 

Från oppositionen känner vi att de nog behöver få hjälp från andra håll 

än bara från centern. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Man kan verkligen inte påstå att stödet och förståelsen 

från socialdemokraterna har varit särdeles starkt under den här peri-

oden. Det är ju därifrån som de mest grava påståendena har kommit om 

hur dålig avbytarservicen är och hur den ska bort, den ska ersättas av 

annat.  

Men man kan alltid ändra sig, vilket är jättebra om man kan ändra sig 

när man börjar få upp ögonen för vad det egentligen handlar om. Vi ser 

fram emot en positiv utveckling. Det kommer en avbytarservicelag så 

småningom och där kan vi nu räkna med ett stöd från både socialdemo-

krater och obundna. Då har vi två partier till som stöder. Tack för det! 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Då måste man absolut ta in jämställdhetsaspekten för småbarnsfamiljer. 

Det är med spänning som vi kommer att ta emot avbytarlagen. Nu när 

det finns stöd både från regeringen och från oppositionen borde rege-

ringen snabbt ta tag i den här biten och förbättra de åländska jord-

brukarkvinnornas situation. 

Talmannen  

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Jag tycker att det var en bra presentation som ltl Aaltonen hade. 

Jag tycker att det i grund och botten är ett positivt förslag. Det är intressant 

av två orsaker. Som ltl Gun Carlson sade tidigare så håller jag med om att är 

det någon som har varit kritisk till avbrytarverksamheten så är det socialde-

mokraterna i alla sammanhang. Men jag tycker att det är positivt att man får 

information och får en möjlighet att ta reda på vad saker och ting handlar om 

och att man kan ändra sig. Det är bra och det är positivt. Det är den ena saken 

som är intressant. 

Den andra saken som är intressant är att man gör detta till en sådan kvin-

nofråga. Det handlar faktiskt om jordbrukande småbarnsföräldrar som inte 

har möjlighet till avbytare för vård av barn under tre år. Det pratades mycket 

om jämställdhet. Jag hade personligen hade gärna skrivit på den här motion-

en men jag tror att i damernas värld tänker man inte att det här också kanske 

kan intressera en man. Därför tror jag också att producentförbundets kvin-

noutskott bara bjöd in kvinnliga politiker. Man tänker inte att det här faktiskt 

också kan vara viktigt för en man. Det går bra att prata om jämställdhet men 

när det kommer till skott så har man väldigt gammalmodig syn på vad som är 

jämställdhet. Det pratades om att man ville förbättra för lantbrukar-

kvinnorna. Jag tycker att den här motionen tar sikte på att förbättra för jord-

brukande småbarnsföräldrar enligt mitt synsätt. 
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Ltl Carina Aaltonen sade att hon inte vill att de åländska jordbrukarna ska 

behandlas sämre än i riket och det tycker jag att är positivt. Jag tror att ltl 

Anders Englund kan de här frågorna mycket bättre än mig. Såsom den 

åländska avbytarlagstiftningen är och såsom den finska avbytarlagstiftningen 

är så är den betydligt sämre sett ur brukarnas synvinkel, det kommer man 

inte ifrån. Sedan finns det vissa små detaljer som skiljer. Vi kanske inte behö-

ver ha precis samma.  

Jag håller med om det som sägs i nästsista stycket: ”Avbytarservicen för 

småbarnsfamiljer är en viktig jämställdhetsfråga och handlar även om att 

få unga familjer att vilja bli jordbrukare med ansvar för djur i framtiden.” 

Det tror jag är väldigt viktigt. Både unga män och kvinnor tänker både en och 

två gånger innan man sätter sig i en sådan bunden situation som djurhållning 

de facto innebär. Jag håller helt och hållet med om det. Däremot håller jag 

inte med om det sista stycket där det sägs: ”För att ekonomiskt kunna ge-

nomföra en sådan reform också på Åland anser vi att man bör se över vill-

koren för rätt till årsledighet. I riket har man endast rätt till semester om 

verksamheten utgör huvudsyssla vilket inte är fallet på Åland.” Jag känner 

personligen till flera fall där kvinnor men också män jobbar heltid utan för 

gården, men för att man ska få mjölkproduktionen att fungera går man till 

ladugården både på morgonen innan man får till jobbet och på kvällen när 

man kommer hem just för att få företagsamheten att rulla. Är det någon som 

är i behov av semester någon gång så tror faktiskt att det är de personerna. 

Ska vi kopiera allt såsom det är i riket för det är ju det som det här handlar 

om i grund och botten. I och med att de här rättigheterna finns på rikssidan 

så då går det också att motionera om det här, annars är jag tveksam till om 

motionen skulle ha lagts. 

Herr talman! Jag ska avsluta positivt. Jag tyckte att det var en bra presen-

tation. Jag tycker att det är ett positivt förslag i grund och botten som jag vill 

uttala mitt stöd för. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Visst är det här en jämställdhetsfråga i högsta grad. Visst finns det 

många män som också är intresserade och jämställda. Inom lantbruket 

och enligt den forskning som har gjorts visar det sig att det är kvinnorna 

som tar huvudansvaret för hemmet och familjen. Kvinnorna längtar ef-

ter mera egen tid medan männen längtar efter mer tid med familjen. 

Här finns ju en fin lösning som man kunde få ihop det hela på.  

När det gäller att detta ska rikta sig till jordbrukare som har det som 

huvudsyssla så är det en fråga om resurser och att få pengarna att räcka 

till. Om man ska ha rätt till det här i riket så måste man ha jordbruket 

som en huvudsyssla. Jag ser inget problem med det. Så är det idag, det 

gäller vilket företag som helst. Det kanske inte går lika bra om man har 

andra jobb på sidan om. Det krävs så pass mycket idag att man behöver 

ha det som heltidsjobb för att det ska utvecklas. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

När det gäller jämställdheten så visst, ltl Aaltonen, är det fortfarande så 

att kvinnorna tar huvudansvaret för barn och hem. Jag tycker att det är 

viktigt när vi diskuterar de här frågorna i lagtinget att vi verkligen disku-

terar det jämställt, att vi inte gör det till någon kvinnofråga. Enligt mitt 
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förmenande har både män och kvinnor lika mycket ansvar för barnen. 

Den utgångspunkten behöver vi ha. Jag tycker att det är lite intressant 

när man ser hur resonemanget om jämställdheten ganska snabbt blir en 

kvinnofråga. 

När det gäller huvudsyssla eller inte, mångsyssleriet som nämndes ti-

digare i en replik har varit viktigt och är fortfarande viktigt för att man 

ska få många småföretag och också jordbruksföretag att gå ihop.  

Det verkar tydligen bli en snabb expedition på det här ärendet i nä-

ringsutskottet. Jag har ingenting emot att man ser över villkoren om det 

är någonting som är snett. Jag vill bara varna för att vara så kategorisk 

och följa de villkor som gäller på rikssidan för de är anpassade till helt 

andra förhållanden än vad vi har här.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Det ska bli intressant att se om Ålands Producentförbunds ordförande 

kallar till ett möte för att diskutera med männen i lagtinget om frågor 

som rör familj och barn. Det är också en möjlighet. Nu råkade det vara 

så att det var kvinnoutskottet som bjöd in de åländska kvinnliga politi-

kerna. Det är fritt fram för männen att diskutera detsamma.  

Det här med huvudsyssla handlar också om resurser. Hur ska vi fi-

nansiera en sådan här reform om man inte omfördelar pengarna lite? 

Istället för att dela ut potten på väldigt många så koncentrerar man 

pengarna på dem som har jordbrukandet som huvudsyssla.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Anslagen för avbrytarverksamheten har ju skurits ner väldigt mycket 

under de senaste åren. Det är klart att det är en prioriteringsfråga. Jag 

kan inte de här frågorna så bra i detalj att jag kan svara på den frågan 

direkt nu.  

Jag håller med om att det ska bli intressant att se inbjudan från pro-

ducentförbundets ordförande. Jag väntar med spänning.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik  

Talman! Ltl Anders Eriksson gör egna tolkningar vad beträffar den här 

motionen. Den står ingenstans i motionen att det här vänder sig bara till 

kvinnliga lantbrukare. Det står att man ska ändra de åländska lantbru-

karfamiljernas förmåner.  

Det som ltl Aaltonen tog fram var ju exempel ifrån det verkliga livet. 

Vi kan inte ändra på hur det ser ut idag. Men vi kan ändra på det i mor-

gon om vi vill. Det är det mest väsentliga. 

Ltl Anders Eriksson säger att han stöder den här motionen men han 

kan ändå inte låta bli att lite häva ner den för att det finns någon slags 

genusaspekt i det som inte faller honom på läppen. Kvinnoutskottet bjöd 

in oss kvinnliga politiker. Vi kvinnliga politiker gick dit och fick inform-

ation. Vi föreslog faktiskt också att kvinnoutskottet skulle bjuda in de 

manliga politikerna runtom på Åland för att informera om den här sa-

ken. 
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Ltl Anders Eriksson, replik 

Det var absolut inte min mening att häva ner någonting. Jag tycker i 

grund och botten att det är ett positivt förslag. Jag har heller inte gjort 

några egna tolkningar. Jag har läst motionen och jag tog del av presen-

tationen som gavs som ganska mycket utgick ifrån ett kvinnoperspektiv. 

Jag har ingenting emot det. Jag tycker det är väldigt positivt.  

Men om vi pratar om jämställdhet så ville jag bara helt försynt föra in 

att det faktiskt finns män och kvinnor när vi pratar om jämställdhet. Jag 

tyckte det också var intressant att inbjudan bara riktade sig till kvinnliga 

politiker. Det var ju bra att ni upplyste att också manliga politiker säkert 

har intresse av det här. Jag tycker att vi år 2011 borde ha kommit så 

långt att en sådan här inbjudan skickas till både manliga och kvinnliga 

politiker. Det är precis like viktigt för båda parter.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik  

Talman! Eftersom nu ltl Anders Eriksson själv är bonde så hade han haft 

möjlighet att föra upp frågan på den politiska agendan om han har an-

sett att frågan var viktig. När han var föräldraledig, vilket jag förmodar 

att han var, så kunde han inte lyfta erforderliga bidrag som man får på 

andra ställen. Tycker han att det är en rättvisefråga och en fråga som är 

viktig ur familjeperspektiv?  

Vi tittar nu framåt. Det är det som är det viktigaste. Jag tycker att 

kvinnoutskottet gjorde det man fann möjligt, att informera och eventu-

ellt också få en ändring vilket vi har sett ge resultat. De ska inte få dålig 

creds för det, tvärtom, jag tycker att de är värda en stor eloge för att de 

tog det här initiativet. Jag hoppas också att de bjuder in de manliga poli-

tikerna runt om på Åland för tydligen behövs det.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Vi har väl alla bättre eller sämre dagar. Jag är absolut i grund och botten 

positiv till det här förslaget, om det inte har framgått för ltl Sundback 

som är så ivrig för att få sin egen taltur här. Jag är i grund och botten 

positiv till förslaget. Men jag tycker det är intressant när man pratar om 

jämställdhet att man då bara pratar om kvinnor. Men det är ju inte 

första gången i och för sig. 

Talmannen  

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Det blir riktigt roligt det här innan det är färdigt. För mig blev 

den här frågan betydligt större än den direkta förmånen till småbarnsföräld-

rar som är lantbrukare i riket jämfört med Åland. Jag började fundera på hur 

det kommer sig att producentförbundet inte har med det här bland avbytar-

förmånerna? Man måste ju vid något tillfälle ha bestämt att det här ska vi inte 

ha på Åland eftersom jag utgår ifrån att man hela tiden har gjort jämförelser 

med riket. Någon gång måste ett aktivt beslut av någon organisation ha tagits. 

Sedan har det naturligtvis förts vidare hit till näringsavdelningen och till den 

minister som har suttit. Det har ofta varit centerministrar som också har haft 

stark anknytning till producentförbundet och jordbrukarkåren. Varför har 

man då gjort det? Ja, det vet jag inte.  
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Jag fick igår i min hand en bok som heter ” Den osynliga entreprenören” 

producerad av LRF:s jämställdhetsakademi. De har dessutom en hemsida där 

man kan ladda ner den här. Det rekommenderas. Den är kanske inte så väl-

skriven. Den är lite råddig, men den refererar till en massa olika utredningar 

som man har gjort i olika länder om genus inom lantbruket och skogsbruket 

eller de gröna näringarna som det talas om här. Om man tittar på arbetsför-

delningen enligt kön inom lantbruket så är lantbruket kanske den mest trad-

itionella av alla som vi har. Det är klart att någonting sådant inte förändras av 

sig själv om man inte gör det målmedvetet. Jag läser kort ur texten: ”De trad-

itionella inom de gröna näringarna i Sverige har inneburit att kvinnorna 

har hand om arbetet som relateras till korna och hushållsarbetet och män-

nen sysslar med åkerbruket och hästarna.” Vad av detta har givit pengar di-

rekt i börsen? Mjölkningen delvis förstås. Det har traditionellt funnits en väl-

digt fast arbetsfördelning. För ett par år sedan inbjöd Feministakademin en 

ung kvinna som hade doktorerat på mjölkningen i Finland, när män började 

mjölka. Det var oerhört intressant. Det hade att göra med alla möjliga 

aspekter, inte bara traditionella könsrollsmönster. Det hade att göra med frå-

gor om intimitet, mjölkens symbolvärde och alla möjliga saker. Det var inte 

så lätt för män att göra den här könsövergången. Det fanns också andra syss-

lor fördelade enligt kön i det traditionella bondesamhället. Kvinnorna tog 

hand matproduktionen, textilproduktionen, omsorgen, man tog hand om 

sjuka och äldre, man tog hand om tvätt, städning och passade upp männen. 

Männen sysslade med hus, redskap, hästar, skogsarbete och jakt osv. Det som 

finns i det traditionella bondesamhället är precis samma genusfördelning 

som vi har på dagens arbetsmarknad. Det har inte förändrats särskilt mycket, 

men arbetsmarknaden och samhället har utvecklats så att de yrken som 

kvinnorna gjorde inom det traditionella bondesamhället har professional-

iseras. Jordbruket och skogsbruket har förändrats väldigt mycket. 

Det som fortfarande är intressant att se vad gäller jämställdheten inom 

lantbruket är att män oftast äger både gårdar, skogar och marker. Enligt den 

här statistiska utredningen är det ungefär 70 procent av ägorna som hör till 

männen. Medan kvinnorna i högre grad är delägare. Då fördelas också mak-

ten på helt olika sätt.  

Det finns inte så bra statistik i den här genusfrågan i vår annars utmärkta 

statistiska årsbok. I Sverige idag, enligt LRF:s bok, är ungefär 37 procent 

kvinnor av dem som är företagare på landet, resten är män. På Åland är det 

färre kvinnor, såvitt jag kan förstå är det bara lite över 30 procent.  

Näringen är dominerad av männen som äger i stort sett de här resurserna, 

de dominerar i organisationerna som företräder jordbruket och de dominerar 

också i utbildningen. I den här boken framkommer det att i naturbruksskolor 

finns det enbart på hästlinjen mycket flickor, i övrigt är det mest pojkar. Så 

inom utbildning, inom intresseorganisationerna, på den politiska nivån och 

sedan via partisystemet finns det alltså en kraftig koppling mellan den en-

skilde jordbrukaren och den politik som förs. Maktutredning skulle vara in-

tressant i den här frågan, den är ganska tydlig. 

I den delrapport som aldrig diskuteras här, lantbruksutvecklingsprogram-

met sägs väldigt tydligt att några jämställdhetsframsteg har inte gjorts med 

det här programmet, även om det var ett av syftena. Också där kommer inte 

de kvinnor fram som eventuellt skulle vara intresserade. Pengar och allt går i 

första hand till den manliga delen av den här företagargruppen. Vad beror det 
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här på? Ja, mycket beror på grund av den här titeln, ett sorts osynliggörande. 

Det osynliggörs kanske väldigt mycket för att vi har förutfattade meningar 

och bilder av hur en bonde ser ut. En bonde betyder en man fortfarande för 

de allra flesta idag. Det är inte så, det är långtifrån så. Men det fungerar som 

ett företagshinder för de kvinnliga företagarna inom de gröna näringarna. 

Varför har inte Ålands lagting och de som företräder politiskt den här in-

tressegruppen sett till att den här förmånen har tillkommit åländska små-

barnsföräldrar inom jordbruket tidigare? Den är minst lika viktig som att 

man bör förändra situationen, så att den här frågan nu blir löst.  

Sedan är det "mycket surt sa räven" här och det är mycket om socialdemo-

kraterna. Då går man igen in på den allmänna avbrytardebatten. Den här re-

geringen har föreslagit kraftiga nedskärningar i stödet till avbrytarverksam-

heten och det har vi stött. Min personliga uppfattning är att det här ska jord-

brukarna själva finansiera. Det är inte vi andra, löntagare och pensionärer, 

som ska bära det ansvaret. Den förändringen går inte att göra snabbt utan det 

måste göras, som vi ser det, genom bland annat rationaliseringar. Om man 

ska fortsätta att plottra ut pengarna, såsom ltl Carina Aaltonen sade, så då 

blir det antagligen inte särskilt mycket kvar för småbarnsföräldrarna. Då gör 

man nog näringen väldigt mycket illa. 

Herr talman! Jag tycker att den här frågan har ett mycket vidare genusper-

spektiv. Man ska analysera frågan utgående ifrån det. De som kritiserar kvin-

norna som tog initiativet, de bevisar det som de har varit utsatta för, de ska 

osynliggöra problematiken. Det ska inte bara handla om kvinnor, det ska 

också handla om män. Det är en typ av osynliggörande.  

Det är klart att de kvinnor som bjöd in till det här har rätt att bjuda in vem 

tusan de vill, utan att någon här i lagtinget ska ha åsikter om det.  

Det andra är att de litar väl inte på de manliga representanterna för den 

här näringen. De har ju redan en gång blivit diskriminerade. Inte har någon 

lyft fram den här frågan tidigare på det sättet som vi gör nu med en enskild 

motion. Tack, herr talman. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Ltl Sundback sade att det var underligt att ingen har fört 

fram det här. Det är faktiskt det här året som vi diskuterat det här. Från 

producentförbundet förde vi fram just småbarnsfamiljernas bekymmer. 

Det diskuterades inte några förbättringar, mest försämringar. Det är 

förvånansvärt att minnet inte är längre. 

Angående kvinnoutskottet som bjöd in de kvinnliga politikerna så har 

jag bara hört positiva saker om detta. Jag tycker inte att vi har fört fram 

något negativt att kvinnorna sammankom. Det är bra om de lyckades få 

ut budskapet till dem som inte tycktes vara med här förra gången som vi 

diskuterade det här. Kvinnoutskottet har faktiskt skrivit en skrivelse, 

vilket skickades in här som bilaga från producentförbundet. Jag tror till 

och med att de blev hörda i näringsutskottet. Det har nog diskuterats 

många gånger här i huset. Jag är verkligt förvånad att inte socialdemo-

kraterna kom underfund med det då. 

Talmannen 

Tiden är ute! 
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det här osynliggörande, som jag var inne på, det var inte 

någonting som ltl Salmén förde fram. Det är ett klassiskt sätt att osyn-

liggöra genusproblematiken och speciellt där kvinnor är förfördelade 

genom att säga; "jamen vi måste också tänka på männen". Det är lite 

samma som när man säger att det är män som misshandlar i första 

hand; " jamen det finns också kvinnor som misshandlar", men det är 

kanske en procent. Det är det som är osynliggörande. Det är ingen kritik 

mot ltl Salmén. 

Avsaknaden av den här förmånen måste ju vara gammal. Det är inte 

någonting som har kommit 2010 eller 2011. Jag skulle gärna vilja veta 

när producentförbundet och centerministrarna beslöt att vi inte ska ha 

den här rätten på Åland? 

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Jag tycker att debatten börjar spåra ur. Jag tror inte jag 

nämnde någonting om män alls.   

Producentförbundet har nog försökt framhålla de här sakerna. Det är 

ju faktiskt Ålands lagting som stiftar de här lagarna. Om Ålands Produ-

centförbund skulle få stifta lagar så tror jag nog att det skulle vara ord-

nat för länge sedan. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, om Ålands Producentförbund skulle få bestämma då skulle nog bi-

dragsfloran vara stor, det tror jag säkert, både i fråga om olika bidrag 

och i fråga om storleken på bidragen. Jordbrukarna är ju redan den 

största bidragsmottagaren av alla grupper i det åländska samhället och 

största delen av de pengarna kommer från löntagare och pensionärer. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Talman! Det här är en mycket intressant diskussion på många olika sätt. 

Kvinnoutskottet inom producentförbundet bjöd in lagtingspolitiker. Jag 

tror också att inbjudan var vänd till kommunalpolitiker och till alla som på 

något sätt hanterar politiska frågor. Det var jättebra att man bjöd in. Det var 

en jättefin information som vi fick. Vi påpekade att informationen borde er-

bjudas också till de manliga politikerna. Vi uppfattade, specifikt när det gäller 

barnfamiljernas förmåner i fråga om barn under tre år, att den frågan inte 

har debatterats. Frågan har aldrig förts upp på politisk agenda. Jag skulle 

verkligen vilja att den som påstår det berättar när vi har gjort det. I alla fall 

under mina 12 år snart i lagtinget kan jag inte komma ihåg att vi har diskute-

rat det. Det, mina vänner, det ansvaret ligger inte primärt på dem som man 

nu kritiserar. Det ansvaret ligger primärt på dem som kritiserar och som nu 

har förstått att det här är ett problem. Vi har förstått. Men jag undrar om ni 

har förstått att det är ett problem? 

När vi senast debatterade avbytarservicen tyckte jag att det var viktigt att 

den som har det som huvudsyssla också ska få möjlighet till vikariehjälp. Jag 

har haft lite funderingar fram och tillbaka. Är det viktigt att man också på nå-

got sätt visar sin uppskattning för dem som är så kallade månskensbönder? 
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Det är också en viktig uppgift naturligtvis. Man håller landskapet öppet och 

allt det här. Men, jag har nu har under senare tid, och också från den debat-

ten som vi hade tidigare, förstått att det är allt mera viktigare att man har sitt 

jordbrukande som heltidssyssla. Utvecklingen går ditåt. Vi ser på dem som 

levererar till ÅCA att det är viktigare att man har det som en heltidssyssla. 

Det är just den gruppen som har jordbruket som sin huvudsakliga inkomst 

som vi genom de här försöker förbättra för dem som har småbarn.  

Jag uppfattade resonemanget som att det är viktigare att månskensbönder, 

som har annan lön, får sina semesterförmåner. Att det ändå är viktigare att 

månskensbönderna har kvar sina semesterfördelar än att vi omfördelar och 

omprioriterar den gemensamma kakan som vi har att fördela till att det 

skulle fördelas på ett annat sätt och att jordbrukarfamiljer som har småbarn 

skulle kunna få den förmånen.  

Alla ni som på något vis nu blir nästan lite irriterade över att vi några här i 

lagtinget har ändrat oss, som ni säger. Var nu glada för det då i så fall! Nu har 

till och med vi kommit med på det tåget som ni anser att är viktigt. Det är 

bara det att jag aldrig har hört att ni tidigare har sagt att det är en viktig fråga. 

Men om vi anser det, då är saken jätte enkel för ni måste ju vara med på det 

här, eller hur? För ni påstår att vi aldrig har varit med på det. Då måste ni 

vara för, eller hur? Tack för ordet.  

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Höra och höra, jag hörde nog nu, ja. Det måste ha varit 

vtm Gun-Mari som inte hörde när jag just berättade om kvinnoutskot-

tets skrivelse här i salen tidigare. Man lyssnar på det som man vill 

ibland. Jag ska inte gå in mera på detta med månskensbönder. Vi pra-

tade om det i början. Jag är inte heller så säker på att man ska dra grän-

ser ekonomiskt. Det viktigaste är nog att barnfamiljerna faktiskt får le-

digt, som ltl Anders var inne på det, men det tänker jag inte diskutera 

nu. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! När har Jan Salmén eller centern föreslagit att man ska öka de 

åländska lantbrukarfamiljernas förmåner så att man skulle få möjlighet 

att vara ledig när man har barn under tre år? Säg när? 

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Ursäkta att jag inte har klockslaget nu. Jag har nog fört 

fram att det borde vara förbättringar istället för avveckling av hela avby-

tarsystemet, där ingick småbarnfamiljernas dåliga ställning. Vi jämförde 

med den finska lagstiftningen. Då hänvisade jag just till kvinnosektionen 

i Ålands Producentförbunds skrivelse.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Har vi alltså aktivt haft möjlighet här i salen att välja att priori-

tera från att alla får, även de som inte har jordbruket som huvudsyssla, 

och omfördela det till jordbrukarfamiljer med småbarn? Jag kan inte 

påminna mig om det. Det skulle vara bra om den som påstår att vi nu 

har ändrat oss, i så fall säger när vi skulle ha haft möjlighet att rösta eller 

på annat sätt visa att vi tyckte detta var nödvändigt. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Herr talman! Jag tycker att diskussionen är intressant. Min åsikt, när vi 

debatterade det här, var att det borde handla om huvudsyssla. Där är vi 

egentligen helt eniga. Jag framförde inte detta med småbarnsföräldrar. 

Jag tycker att det här är en liten växling i det stora hela. Jag tycker att 

det skulle vara en bra sak att se om det här är möjligt eftersom ltl Carina 

Aaltonen påpekade att det här skulle vara ekonomiskt möjligt. Ska man 

utgå ifrån att ha samma som i riket så ska det också vara huvudsyssla, 

anser jag.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag tycker precis som ltl för Ulla-Britt Dahl. Jag erkänner villigt 

att när jag har talat om att det borde vara bara för dem som har det som 

heltidssyssla så har jag däremot inte vetat om att man inte har den här 

förmånen för familjer som har barn under tre år. Jag har inte vetat det, 

men det vet jag idag. Jag tycker att man borde göra någonting åt det. Vi 

kan väl nästan säga; halleluja. Jag tycker att vi alla är överens. Det här 

borde vara en hälsning till landskapsregeringen att skyndsamt komma 

med ett lagförslag så har vi den här förändringen som i en liten ask. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Jan Salmén 

Herr talman! Det är ju bra att man vaknar sent. Jag blir verkligt glad om lag-

tinget river upp den här budgetlagen som vi just gjorde. Tack så mycket!  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Det handlar ju inte om att man ska riva upp det gamla lag-

förslaget. Man ska se över en del av avbytarlagen som just handlar om 

att förbättra förmånerna för familjer som har små barn under tre år, där 

de ska kunna få vikariehjälp på samma sätt som man får i riket. Det här 

är inte att riva upp hela den gamla lagen.  

Däremot behöver man titta på dem som lyfter avbytarstöd idag och 

kanske göra om det på längre sikt, men det är ett långt arbete. Det tror 

jag nog att ltl Salmén är medveten om också. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Jag fick just höra att man ska gå in för det finländska sy-

stemet. Då blir det nästan som att gå tillbaka till det gamla systemet igen 

och börja om ifrån början. Tyvärr så finns det inte så mycket kvar att 

fördela i avbytarsystemet, det är nästan nerlagt.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Man måste ju välja ut det som är viktigast. Det här anser 

åtminstone jag att en väldigt viktig del. Vi måste tänka långsiktigt också. 

Hur ska vi få unga människor och unga familjer att vilja ta över jordbruk 

och bli jordbrukare framöver? Vi hörde ju av kvinnorna på mötet med 

kvinnoutskottet hur svårt det är, hur tufft det är och hur utsatt man är 
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som småbarnsföräldrar. Vi måste göra riktade åtgärder som hjälper de 

här familjerna. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Det är helt riktigt. Det har vi talat för hela tiden för, att 

man ska utveckla avbytarverksamheten så att den bli fungerande och 

inte dra ner så mycket att inte verksamheten fungerar.  

När det gäller barnfamiljerna så när barnen blir lite större kommer de 

fortfarande att ha behov av att ha semester och ledighet. Det är inte bara 

under småbarnsperioden som man behöver ha ledigt om man har en 

massa djur som man ska sköta dagligen. Man vill nog ha en långsiktig 

lösning så att man vet att man kan jobba. En investering går på 20-30 år 

och då vill man ha klara linjer och inte som nu att man bara väntar på 

nästa neddragning varje gång lagtinget diskuterar avbrytarverksamhet-

en.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet?  Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras 

till näringsutskottet. 

Remiss 

9 Viltvårdshänsyn vid etablerandet av infrastruktur 

Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 25/2010-2011)  

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till näringsutskottet. Godkänns?  

Diskussion. 

Ltl Danne Sundman 

Talman! Hållbar utveckling är ofta en avvägning av olika intressen när det 

gäller infrastruktur som bl.a. vägar, kraftledningar, vatten- och avloppsled-

ningar och därtill hörande anläggningar är det en utmaning att ta hänsyn till 

naturen och det vilda samtidigt som den moderna människan och samhället 

ställer allt högre krav på denna infrastruktur landskapet funktionalitet och 

omfattning. 

På Åland finns det förhållandevis mycket vägar, allt från landskapsvägar 

som till små vägar som t.ex. betjänar skogsbruk eller trafik till sommarstugor. 

När dessa vägar etableras är det viktigt att man har kunskap om hur det på-

verkar djur- och växtliv. Med hjälp av kunskap från forskning och med mo-

dern teknik kan man undvika många av de negativa effekterna etablerandet 

av t.ex. nya vägar har. I Sverige har vägverket sammanställt en skrift som he-

ter "Vilda djur och infrastruktur – en handbok för åtgärder" med kunskap 

inom detta ämne. Jag ska citera förordet ur den skriften: " Trafik och infra-

struktur påverkar miljön på många sätt. Bland det som är svårast att han-

tera, förutom koldioxidutsläpp och bullerstörningar, är vägars och järnvä-

gars inverkan på landskapet och naturmiljön. Svårigheterna ökar också, ef-

tersom både trafiken och infrastrukturen stadigt ökar i omfattning. Orsaks-

sambanden i landskapet är ofta komplicerade och förändringar kan ske 

nästan omärkligt i små steg över lång tid. Ibland döljs de också till en bör-

jan av naturliga variationer. Men sammantaget och över tid kan resultatet 

bli allvarligt. Trafik och infrastruktur ses därför ofta som ett hot mot land-

skapet. Men det finns också möjligheter. Kunskap om hur man kan minska 
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infrastrukturens negativa effekter finns och olika åtgärder har prövats 

världen över. I Centraleuropa finns stor erfarenhet av faunapassager av 

olika slag. Den här skriften ger grundläggande kunskap om vilda djur och 

hur de påverkar och påverkas av vägar och järnvägar. Här finns informat-

ion om åtgärder som kan vidtas för att minska infrastrukturens negativa 

påverkan. Här finns också information om hur frågorna bör hanteras un-

der planeringsskedet, i byggskede och drift för att hitta bästa lösning till 

lägsta kostnad. Utgångspunkten är att det ska vara möjligt att utveckla in-

frastrukturen utan att utvecklingsmöjligheterna för den biologiska mång-

falden för den skull försämras.  

I Sverige finns det ännu så länge få exempel på åtgärder med syfte att ak-

tivt anpassa vägar och järnvägar till landskapet. Det är därför viktigt att 

följa upp funktion hos byggda åtgärder, för att fortsätta bygga upp kun-

skap i syfte att effektivisera åtgärderna. 

För Banverket och Vägverket är infrastrukturens anpassning till land-

skapet en viktig del i att göra den ”goda resan” möjlig. Det är nu ett ansvar 

för projektledare, planerare, projektörer, MKB-författare, ingenjörer och 

prövande instanser att i varje enskilt projekt få till stånd de åtgärder som 

är lämpliga med hänsyn till kostnad och miljönytta". 

Herr talman! Det här förordet beskriver mycket bra vad den här boken och 

det här sättet att bygga vägar handlar om.  

Det finns konkreta exempel på Åland, t.ex. när man byggde nya Eckerövä-

gen. Där finns problem med utterpassagen. Uttrarna har ingenstans att gå 

över vägen. De går över vägen och blir överkörda. Uttern är väldigt sällsynt på 

Åland. Det är ett typexempel. Man skulle ha tagit större hänsyn till utterns 

levnadsmiljö om man skulle ha kompenserat för det vägprojekt som man för-

verkligade. Det finns många små mindre exempel på vägetableringar där man 

inte har tagit tillräcklig hänsyn till miljön. Därför skulle det vara av största 

vikt att man börjar fundera i de här banorna i planeringsskedet i större ut-

sträckning. Den här skriften på 250 sidor är på svenska. Det finns kunskap 

om detta som man kan ta till sig och börja använda direkt. 

Därför hemställer jag om landskapsregeringen tar i bruk svenska vägver-

kets riktlinjer beträffande viltvårdshänsyn vid etablerandet av infrastruktur 

och vid behov utfärdar rekommendationer om detta till kommunerna, när 

kommunerna etablerar infrastruktur. Tack.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Jag tycker att det är en mycket bra motion som ltl Sund-

man har lagt. Jag delar den uppfattningen. För att man ska kunna nå 

hållbar utveckling så kan det inte bara vara en miljöfråga utan det måste 

genomsyra landskapets och kommunernas samtliga förvaltningar. 

Faktamaterialet, som ltl Sundman hänvisar till, vet jag att man har på 

trafikavdelningen. Det var en mycket intresserad privatperson som har 

länkat den här PFD-filen till mig och till flera instanser inom landskaps-

förvaltningen. Landskapsregeringen behöver bli bättre med att jobba på 

det här sättet. När man gör vägsträckningar och bygger broar så måste 

det här vara självklart i planeringen. Det är också jätteviktigt t.ex. när 

det gäller fiskvandring att man tar sådana här saker i beaktande. Jag in-

stämmer i motionärens slutledning. 
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Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det är korrekt såsom ministern säger att det här är viktigt 

också för vattenmiljön. Däremot är vi ganska duktiga här på Åland att ta 

hänsyn till gränssnittet mot vattenmiljön. Man gör på rätt sätt eftersom 

det finns mycket kunskap och vi har en längre tid haft en väldigt fin vat-

tenlag som ställer höga krav.  

När det gäller exemplet med uttern i Eckerö, och det finns också 

andra liknande exempel, så har man kanske inte samma tänkande i bot-

ten. Man kanske har haft kunskapen men man har inte prioriterat det så 

högt. Som sades här i förordet så handlar det också om att kanske till 

och med bygga om befintliga vägsträckor för att kompensera för in-

trången. Det gäller inte bara när man planerar nya vägar. Man kanske 

måste identifiera de viktigaste ombyggnaderna och satsa resurser på det. 

I motiveringen står det att det kommer att tränga undan andra vägbygg-

nadsresurser men man måste prioritera. Det är det som är hållbar ut-

veckling. Man måste ta de viktigaste fallen där det finns påvisade pro-

blem. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Så är det. Det visar sig att med ganska enkla medel kan 

man underlätta för djuren vid vissa passage. 

Ålands Fiskare har en mycket duktig verksamhetsledare som jag har 

vid ett flertal gånger har diskuterat med om fiskebeståndet på Åland och 

just fiskvandring som är oerhört viktig för fortplantningen. Det visar sig 

att stora moderna vägtrummor som är helt glatta och hala försvårar 

fiskvandringen på Åland. Det är också en del i detta som försvårar fis-

kens fortplantning. Det kan underlättas genom att ha några stenar i bot-

ten på vägtrumma. Det finns lösningar. Det viktigaste är att man har 

detta i beaktande från första början och att man har det här med sig hela 

tiden när man planerar infrastruktur.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Talman! Så är det. Att lägga ner en vägtrumma t.ex. i Eckeröfallet vid en 

utterpassage under byggnadsskedet är en väldigt liten kostnad jämfört 

med att göra det i efterhand när man har konstaterat det här problemet. 

Så är det med många av de här åtgärderna. Om man beaktar det här be-

hovet och har den här kunskapen i planeringsskedet så kostar det nästan 

ingenting jämfört med att senare kompensera det. Då blir det ofta så att 

man inte prioriterar resurser till det, då blir det ogjort och då kvarstår 

den här onödiga miljöpåverkan. Därför är det jätteviktigt att ta de här 

frågorna på allvar i planeringsskedet.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras 

till näringsutskottet. 

För kännedom 

10 Ny lagtingsordning 

Vtm Gunnar Janssons m.fl. lagmotion (LM 2/2010-2011) 
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11 Ny lagtingsordning 

Ltl Danne Sundman m.fl. lagmotion (LM 3/2010-2011) 

Både dessa ärenden tas upp till behandling inkommande måndag den 6 april.  

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls 04.04.2011 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 

16.04). 
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Bordläggning 

1 Förverkligande av förslag om skärgårdspolisen 

Lagutskottets betänkande (LU 20/2010-2011) 
Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion (HM 62/2007-2008) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 06.04.2011. Godkänt. 

Första behandling 

2 Godkännande av världspostkonventionen  

Lagutskottets betänkande (LU 19/2010-2011) 
Republikens presidents framställning (RP 14/2010-2011) 

Först tillåts en allmän diskussion och efter det att diskussionen avslutats kan det väckas 

förslag enligt 54 § 2 mom. lagtingsordningen om att ärendet ska remitteras till stora ut-

skottet.  

Diskussion. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Postväsendet är egentligen en ganska unik uppfinning, en unik 

institution som är global och har funnits i hundratals år. Det hela bygger på 

överenskommelser och konventioner. Man kan tycka, sett ur det mänskliga 

beteendets synvinkel, att det är helt fantastiskt att man sätter ett brev i en gul 

låda med en liten lapp. Sedan går man därifrån i förvissningen om att brevet 

kommer att hamna i en låda på Elfenbenskusten om några dagar.  

Det vi har behandlat i lagutskottet är en världspostkonvention och den har 

en del följder för vår egen lagstiftning. För det första när det gäller de nor-

diska länderna, Finland inklusive Åland, så har vi följt upp de regler och de 

konventioner som i allmänhet gäller på det internationella planet. Vi har 

post, postväsendet, administration och postgång som fungerar. Då är det na-

turligtvis viktigt att vi ser till att det fortsätter att fungera och att man har allt 

under kontroll.  

Världspostkonventionen innehåller några saker som har föranlett en änd-

ring av rikslagen när det gäller post. Själva syftet med konventionen i det här 

fallet är att avreglera marknaden och öppna för posttjänster för olika aktörer. 

Det är någonting som vi också måste anpassa oss till i vår postlag och det har 

vi i och för sig redan gjort genom bolagiseringen. I Finland har man också 

ändrat sin lag. Det är några andra punkter som också berörs. Det gäller defi-

nitionen av s.k. samhällsomfattande posttjänster, dvs vad man förväntas göra 

när det gäller utdelningsfrekvens, tidsåtgång för post osv. Där har man änd-

rat definitionen i rikslagen och det kommer att gälla från den 1 juni, om jag 

minns rätt. Det gäller då vad som är momsfritt och vad som är belagt med 

moms i postgången.  

De här ändringarna kommer inte att ha några större ekonomiska konse-

kvenser för Posten Åland, såvitt vi har kunnat utröna, men det kräver ändå 

ändringar i vår postlag som nu är under beredning. Det gäller definitionen 

samhällsomfattande posttjänster. Det har också konsekvenser för mervär-

desskatten och momslagstiftningen.   

Herr talman! Lagutskottet föreslår att vi ska godkänna den här konvent-

ionen och konstaterar att det kan bli aktuellt med lagstiftningsåtgärder när 

man jämför vår postlag med rikets postlag och ser på utvecklingen inom det 

här området som en konsekvens av konventionen. Sannolikt kräver vår lag-

stiftning två lite mera väsentliga ändringar. Det gäller viktgränser och lik-
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nande för postgången och det gäller definitionen av samhällsomfattande 

posttjänster. Från finansministeriet har man påpekat att det vore bra om 

landskapet ändrade lagstiftningen så att det är samma på Åland och i riket. 

Om man spetsar till det här så kunde man tycka att vi bestämmer själva hur 

vi ska ha det, men så enkelt är det inte. Det är nämligen så att vår postgång är 

beroende dels av utlandsposten till Sverige och andra länder men också att 

postgången mellan Finland och Åland faktiskt är inrikespostgång. Idag delar 

man på kostnaderna för posthanteringen mellan riket och Åland. Det är 

någonting som vi tjänar på och som vi har nytta av när det gäller samarbete 

med riket. Av den anledningen tror vi att det är bra att lagstiftningen anpas-

sas till rikslagstiftningen. Tack. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! De här förändringarna som konventionen och direktiven leder 

till är sådana förändringar som jag tror att medborgarna inte tycker att är 

särskilt bra. De här förändringarna kommer sig av att man gör detta med 

postdistribution och sådana saker till en fråga för marknaden. Jag tycker att 

man redan kan konstatera att postgången har blivit sämre, jag tänker inte på 

Åland utan generellt. Det kan ta oerhört länge att få en postförsändelse från 

Sverige. Det beror på att all svensk utrikespost går via Köpenhamn. Alla såd-

ana här reformer är inte så entydigt positiva. Om man ser i den finska postla-

gen så frångår man det som har varit en viktig reglering för glesbygden; att 

det ska finnas ett postkontor eller utdelningsställe i varje kommun. Man 

kommer också att införa en ny bestämmelse om att förstaklass post inte 

längre behöver komma fram under ett dygn, utan det kan ta två dygn. Det in-

nebär att speciellt dagstidningar kommer att få det ännu sämre än idag. När 

det gäller rikslagstiftning så behöver man inte heller dela ut post alla dagar, 

utan fem dagar i veckan. För glesbygden blir det här antagligen på sikt också 

sämre. Det är ju väldigt karakteristiskt för marknaden. Markanden vill inte ta 

något samhällsansvar, utan det går ut på att tjäna pengar. I vissa samman-

hang är det väldigt effektivt, men i andra sammanhang fungerar det inte. När 

det här direktivet ska implementeras på Åland så kommer det att bli intres-

sant att se hur landskapsregeringen gör. Vi har också fått information att 

landskapets lagkunniga inte riktigt kan avgöra vilka av de här regleringarna 

som tvingar oss att göra ändringar i lagstiftningen.  

Bifallet som vi kommer att ge är inte så där entydigt att det bara är färdigt 

med det här nu och så händer det ingenting. Tyvärr, min förutsägelse är att 

det här innebär försämringar för enskilda medborgare och för glesbygden. 

Däremot för företag och för storkonsumenter av postförsändelser kan det här 

innebära ekonomiska förmåner. Tack. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! För att undvika missförstånd vill jag påpeka att Åland har en 

egen postlag där det också finns angivet ett visst regionalt ansvar. Vi som bor 

på landet har utdelning fem dagar i veckan och det kommer knappast att på-

verkas av det här. Däremot finns det privata distributörer av tidningar som 

t.ex. Huvudstadsbladet som har i lördagsutdelning, i alla fall på vissa håll, 

men inte söndagsutdelning. Om man godkänner den här konventionen så 

kan man säga att vi omfattar de krav som konventionen ställer, men sedan 

har posten på Åland en lagstiftning som lagtinget bestämmer om. Vill man 
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öka resurserna här så kan vi göra det. Följer man lagen så har man från bör-

jan haft en viss regional säkerhet. Sedan är det en annan sak vad man gör i ri-

ket med sin postlag. Det viktiga, som jag också sade i mitt anförande, är att vi 

anpassar vår lag så att vi inte blir lidande på att vi ska betala mer än vad vi 

betalar idag, t.ex. att man skulle behandla vår post till riket på samma sätt 

som om det skulle vara utrikespost.  

Vi har all anledning att se över vår lag när det gäller mervärdesbeskatt-

ningen, viktgränser och liknande. Men i övrigt så har vi egen postlag.  

Talmannen 

Begäres ordet ytterligare? Diskussionen är avslutad. Väcks förslag om remiss till stora 

utskottet? Ingen remiss. Ärendets första behandling är avslutad. 

Första behandling 

3 Ny barnomsorgslagstiftning 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 5/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 15/2009-2010) 
Ltl Barbro Sundbacks lagmotion (LM 2/2009-2010) 

Samma förfarande gäller som vid föregående ärende. Först tillåts diskussion och efter 

det kan det väckas förslag om remiss till stora utskottet. 

Diskussion. 

Ltl Åke Mattsson 

Tack, herr talman! Äntligen får man väl säga har social- och miljöutskottets 

betänkande till ny barnomsorgslag blivit klart. Många faktorer har påverkat 

att det tog sådan tid. 

Inledningsvis fanns det åsikter om att förslaget stod i strid med den så kal-

lade nivågarantilagen. Det begärdes en jämförelse från regeringen mellan de 

sociala förmånerna för en barnfamilj mellan riket och Åland och vidare be-

slöts att begära ett utlåtande från lagutskottet, som kom i slutet av maj. Där-

efter blev det en politisk diskussion om att nivågarantilagen har tjänat ut sitt 

syfte. Utskottet beslöt att avvakta hur lagtinget ställde sig till ett förslag att ta 

bort nivågarantilagen. Den lagen togs som bekant bort i november. 

Sedan beslöts att finansutskottet skulle få vår utskottstid till budgetproces-

sen och när vi sedan skulle ta itu med lagen har nya brådskande lagförslag 

med implementering av EU-direktiv dykt upp. Efter det här har det dykt upp 

flera juridiska och politiska frågor att lösa. Sedan får ordföranden och kanske 

också någon annan i utskottet ta på sig lite att vi i vissa sammanhang har pro-

cessat lite onödigt mycket.  

Herr talman! Jag vill påstå att det är få lagar som berör invånarna så 

centralt som just barnomsorgslagen. Trots att barnomsorgslagen har genom-

gått ett omfattande remissförfarande och även legat ute på nätet för kom-

mentarer kom det mycket nya och konstruktiva synpunkter i hörandena. Man 

kan nog konstatera att många av dem som ska höras i utskottet fördjupar sig 

betydligt mer i framställningarna än när man svarar på en remiss till land-

skapsregeringen. Detta ledde till en lagframställning som bereddes och pro-

cessades långt utöver det normala i utskottet. Flera av paragraferna gjorde vi 

i ett skede helt om, det gäller främst § 17, rätt till daghemsplats och även § 24 

som reglerar kommunens ersättning till privata daghemsverksamhet.  
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Paragraferna blev sedan i sin utformning så avvikande från framställning-

en att vi återgick till framställningens paragrafer och lade istället ett klämför-

slag att man bör återkomma med en förbättring.  

Trots detta har vi förändrat paragraferna delvis redan i den utformningen 

som var från början, men vi var inte tillfreds med hur de såg ut. Man behöver 

bereda dem ordentligt. 

Den har inte varit på någon remiss. Vi har fått ett godkännande ifrån dem 

som ska jobba med paragraferna. Men vi tyckte ändå att det behövde vara ett 

ordentligt remissförfarande. 

Det är också viktigt att den personal som ska ge instruktioner och direktiv 

till allmänheten känner sig komfortabla med förändringarna.  

Nu till utskottets förslag till betänkandet medan jag har någon tid kvar. 

Utskottet föreslår att lagförslagen antas med de ändringar som framgår av 

utskottets betänkande med klämförslag och vi förslår att lagmotionen förkas-

tas. Det är ltl Barbro Sundbacks lagmotion nr 2/2009-2010 som föreslår att 

den subjektiva rätten till barnomsorg ska bibehållas oförändrad. Vi har för-

kastat den med vissa förbehåll. Vi har beaktat motionens förslag om funkt-

ionshindrade i § 17 1 mom. 

Lagförslaget bygger på gällande bestämmelser till stora delar. Lagen har 

att beakta många intressen, barnens sociala behov då de deltar i den kommu-

nala barnomsorgen som även ska förbereda dem inför skolstarten, men tillika 

också att vårdnadshavarnas får behov av tid att förvärvsarbeta, studera och 

klara vardagen. Dessutom ska kommunerna ha ekonomiska förutsättningar 

att uppfylla lagstiftningen och även ges förutsättning att erbjuda en lokal an-

passning av barnomsorgen så att man inte styr allting alltför hårt.   

Vi i utskottet anser att lagen som helhet tillgodoser de flesta intressegrup-

perna. Naturligtvis finns det olika synpunkter på paragrafnivå, men att ta 

fram en lag av den här typen som alla är tillfreds med är omöjligt.  

Till slut måste beslut tas för att komma vidare även om det inte är optimalt 

för alla inblandade. Även efter att paragraferna var klubbade dök det upp nya 

oklara frågeställningar men någon gång måste man sätta punkt.  

En central fråga i nya barnomsorgslagen är alltså rätten till barnomsorg för 

barn under tre år, den subjektiva rätten som anser att man har inskränkt på 

nu.   

Utskottet har följt landskapsregeringens linje. Det ska inte vara en lagstad-

gad rätt att föra små syskon till dagis om man är föräldraledig för att sköta 

barn. Vi var inte eniga i den här frågan utan ltl Aaltonen har en reservation 

som hon kommer att presentera.  

Lagutskottet konstaterar i sitt utlåtande att rätten till barnomsorg för barn 

under tre år, vars föräldrar är vårdlediga, knappast kan vara att betrakta som 

en sådan grundläggande social rättighet som skyddas av grundlagen, självsty-

relselagen eller nivågarantilagen. Nivågarantilagen är ju som bekant borta 

nu. Dessutom noterar lagutskottet att kommunerna också fortsättningsvis 

har möjlighet att utöver de grundläggande rättigheterna erbjuda ytterligare 

välfärdstjänster såsom barnomsorg utöver det som lagstadgas här. Jag avser 

inte närmare redogöra för utlåtandet som innehöll en reservation och var 

sammanlagt åtta sidor långt. Kanske lagutskottets ordförande har någon 

kommentar kring detta. 

Landskapsregeringen har valt att inte redovisa någon klar utredning som 

jämför de sammanlagda förmåner som erbjuds barnfamiljer i riket och på 
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Åland. Men man framhåller bestämt i utskottet att det inte skiljer sig på ett 

sådant sätt att det skulle strida mot grundlagen eller självstyrelselagen.  

Barnens behov av tillräckligt stora utrymmen och tillräckligt med personal 

har beaktats.  

Utskottet har föreslagit en mer generell reglering av daghemsutrymmen 

helt i samförstånd med landskapsregeringen. Tidigare var det väldigt hårt re-

glerat mellan personal och barn under tre år och barn över tre år. Nu gäller 

tio kvadratmeter per barn och man är tillfreds med det. 

Sedan har vi också ändrat lite på bestämmelserna när det gäller överin-

skrivning. Jag kommer till det längre fram. Jag vill redan nu poängtera att 

man inte får sätta det som regel att man har för många barn i daghemmen att 

det överskrider bestämmelserna per kvadratmeter eller per personal.  

Framställningen föreslår att de olika daghemsverksamheterna definieras 

tydligare, samtidigt som barngrupper i förhållande till personalens antal 

klargörs.  

Enligt framställningen föreslås t.ex. att barn under tre år i familjedaghem 

räknas som 1,5 barn. Lagförslaget kommer sannolikt att få ekonomiska kon-

sekvenser för familjedagvårdarna eftersom de avlönas utgående från antal 

barn vilket innebär att förslaget kommer att ha väsentlig inverkan på familje-

dagvårdarnas avlöning. Med anledning härav anser utskottet att kollektivav-

talet för familjedagvårdarna kan behöva ses över i samband med reformen. 

Inkomsten kan reduceras ganska kraftigt för familjedagvårdarna när barnen 

fyller tre år.  

Utskottet konstaterar att på Åland idag finns många med annat modersmål 

än svenska. Det finns många olika modersmål även om merparten är finska. 

Det är viktigt att även barn med annat modersmål än svenska och med svaga 

kunskaper i svenska ges så goda förutsättningar som möjligt till utveckling 

och att det görs i nära samarbete med deras vårdnadshavare. Vi ansåg att 

språkparagrafens detaljmotivering inte var tillräckligt utförlig, av den anled-

ningen har vi kompletterat motiveringarna enligt betänkandet. Ytterligare 

vägledning finns i förundervisningen grunder som Ålands landskapsregering 

tog 2006. 

Avgifterna för barnomsorgen föreslås bli uppburna i enlighet med de regler 

som framgår av framställningen och betänkandet varför de inte längre regle-

ras genom rikets motsvarande bestämmelser.  

Eftersom avgiftstaket höjts i riket under tiden framställningen behandla-

des i utskottet hade vi ett förslag som låg i paritet med rikets höjda maxtak. 

Detta motsattes kraftigt från vissa på regeringshåll så vi blev sedan överens 

om att det får stå kvar enligt förslag.  

Vi noterade i § 24 att den samhällsstödda privata barnomsorgen inte är 

tillfredsställande reglerat. Vi lade ner onödigt mycket tid på att göra om para-

grafen men blev sedan eniga om att inte ändra, för vårt slutliga förslag bör-

jade skilja sig allt för mycket från framställningens. Vi föreslår istället en 

kläm till betänkandet. 

Utskottet anser att samhällsstödd enskild barnomsorg bör regleras så att 

privat verksamhet får möjlighet att utvecklas i landskapet och därmed kom-

plettera offentlig barnomsorgsverksamhet. Uträkningsgrunder för kommu-

nernas ersättning m.m. måste klargöras bättre, i vilka sammanhang kommu-

nerna måste betala är också ganska vagt just nu.  
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Det är viktigt med ett helhetsgrepp så att man även ser över lagstiftningen 

och förutsättningarna som ska finnas för dem som vill öppna privatskolor. 

Därför har vi bett landskapsregeringen att även titta på regleringen av privat-

skolor så att bestämmelserna om privata grundskolor och privat barnomsorg 

passar ihop. 

Det fanns synpunkter i remissen från vtm Gun-Mari Lindholm kring kon-

trollen av brottslig bakgrund hos personer som ska arbeta med barn. Det 

kanske mera gäller i specialomsorgen. Vi har inte utvecklat det så mycket för 

vi öppnade inte paragrafen. Vi har uppmanat landskapsregeringen att öppna 

upp den här regleringen angående att kontrollera brottslig bakgrund hos per-

soner som jobbar med barn. Då ska man beakta de privata arbetsgivare så att 

även de som ansvarar för de privata daghemmen kontrolleras, nu är de bara 

de anställda som ska kontrolleras. Den som driver ett privat daghem behöver 

inte i dagsläget kontrolleras. Det har varit problem med detta i Sverige, såd-

ana problem vill vi inte ha hit.  

Besvärsparagrafen var ett elände att få ordning på. Framställningens för-

slag grundade sig på tidigare lagstiftning som i och för sig nog har fungerat, 

men det framkom i hörandet att den inte har ansetts vara helt korrekt. Vi har 

efter hörandet och i samarbete med landskapsregeringen nu förtydligat rät-

ten för ändringssökande i fråga om antagande till barnomsorg. Det här blev 

komplicerat eftersom rikslagstiftningen innehåller besvärsförbud om anta-

gande av barn till barnomsorgen. De här lär beror på att endast den person 

som beslutet berör ska ha besvärsrätt, men eftersom lagskipning, där be-

svärsgrunder ingår, är riksbehörighet så blev det krångligt. 

Efter att ha provat på olika förslag där bland annat ett innebar hänvisning 

till rikets barnomsorgslag har vi till slut ett förslag som i vår egen lag anger 

vilka besvärsvägar som finns till lagförslaget. Teoretiskt torde paragrafen 

fungera bra, men barnomsorg är ett område där det relativt ofta förekommer 

att vanligt folk vill få kommunens beslut prövat utan att för den skull anlita 

en juridisk byrå. Då ska det vara förutsägbar och genomskådlig lagstiftning. 

Vi riktar därför en uppmaning till landskapsregeringen att göra anvisning-

ar för kommunerna på vilket sätt besvärsanvisningar kan uppgöras i fråga om 

de beslut som de kommunala myndigheterna kommer att fatta med stöd av 

lagen.  

Vi noterade vidare att landskapsregeringen i sin framställning inte gjort 

någon jämförelse med motsvarande lagstiftning i riket eller i Sverige, vilket 

utskottet i allmänhet anser borde vara obligatoriskt särskilt i fråga om lag-

stiftning som i så hög grad berör enskilda. 

Eftersom många ser om sitt boende och fattar beslut om varaktig hemort i 

samband med familjens tillökning är det viktigt att de som är med och påver-

kar den här typen av lagstiftning har ett bra grepp om förmåner i kringlig-

gande regioner. Då det t.ex. gäller avgiftstäckning barn under tre år i barn-

omsorgen är den på Åland och i övriga Finland 10-15 procent, i Sverige ca 20 

procent, i Norge 28-45 procent och i Danmark 33 procent. Sedan när det gäl-

ler barn över tre år så blir det mer komplicerat eftersom tiden i den så kallade 

förskolan är gratis i många fall. De här siffrorna är från början av år 2000 

men torde vara aktuella. 

När man tittar på detaljmotiveringen så är 1 § och 2 § enligt framställning-

en.  
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I 3 § har vi gjort vissa justeringar. Man kan överinskriva under 5 dagar per 

månad eller tre dagar i följd, detta får inte sättas i system. Personligen är jag 

lite frågande till den här typen av begränsningar. Begränsningar finns inte 

längre i skolan och där upplevs det inte som ett stort problem med överstora 

grupper. Det är mera behovsanpassat. Stökiga ungar finns i mindre grupper, 

annars kan man ha lite större grupper. Man anpassar på det sättet. Det är 

uppenbart att landskapsregeringen anser sig veta vad som är bäst för barnen 

medan man på kommunal nivå inte förstår det lika bra. Det här gäller även 

utrymmenas storlek som vi i och för sig har ändrat en del på i 10 §. 

I Sverige pågår en debatt just nu om överstora barngrupper med över 21 

barn i varje grupp. Detta har vi valt att inte reglera i lagen utan här får vi ha 

hur stora grupper som helst. Det är kvadratmeter och antal personal som re-

glerar. I Sverige har man inte lika tydlig lagstiftning om exakt antal personal i 

förhållande till barn. Färska siffror uppger SVT Rapport; de kommunala för-

skolorna har i genomsnitt 5,4 barn per heltidsanställd, motsvarande siffra för 

de privata förskolorna är 5,2. 

Siffrorna är svåra att jämföra med men här på Åland gäller alltså minst 1 

anställd per 4 barn, under tre år och 1 anställd per 7 barn över tre år. Utskot-

tet konstaterade lite förvånat att om det är frågan om halvtid, och alla är över 

tre år, får grupperna bestå av upp till 13 barn per anställd alltså samma som i 

fritidshemmen.  

Tittar man på 5 § och 6 § så är det förundervisning och fritidshemsverk-

samheten. När det gäller fritidshemmen anser utskottet att fritidshemsverk-

samhet ska ledas av en fritidspedagog i grupper med flera än 13 barn. Det här 

är en fråga som har diskuterats ingående och länge i utskottet. Det finns 

många åsikter kring detta. De som har gått med på detta är övertygade till 51 

procent. Vi fastnade för den här skrivningen i alla fall. Vi har en övergångsbe-

stämmelse för att kommunerna ska få tid att anpassa sig till förändringen.  

Vi har ändrat lite angående lokalerna. Det var ganska avgränsande, skola 

fanns inte med. Vi har även lagt till skola samt andra för ändamålet godkända 

lokaler. ÅMHM godkänner avsedda lokaler.  

Vi har nästa ändring i 9 § Vi föreslår en förändring att paragrafen även be-

aktar att den som driver en privat daghemsverksamhet ska räknas som en del 

i bemanningen. Vi bytte ut benämningen personal mot anställd i förtydli-

gande syfte. Utskottet föreslår att för ett fritidshem som har flera än 13 barn 

ansvarar en fritidspedagog. Avsikten med att införa krav på fritidspedagog är 

att öka kunskapen om barnens behov i verksamheten och att ge barnen en 

mer strukturerad och lärande fritid.   

När det gäller 10 § angående rumsytan så har vi gjort den betydligt enklare 

och mer schablonmässigt.   

I 12 § har vi inte ändrat i lagen men däremot har vi en utförlig skrivning 

angående språket i daghemmen i detaljmotiveringen.  

I 15 § är det ingen ändring i sak, utan bara en teknisk förändring i benäm-

ningen av förundervisningsprogram till grunder för att bättre passa in i sam-

manhanget. Vi har gjort samma sak i andra paragrafer som finns längre fram. 

I 16 §, rättighetsgrunden har vi ändrat en del i. Man ska ansöka om barnom-

sorg, den ska tillhandahållas av hemkommunen för barnet. Sedan finns det 

olika uppfattningar om vad som är bäst för barnet när det gäller om de ska 

vistas vecka-vecka i barnomsorg när man har skilda föräldrar eller om de ska 
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vara i ett och samma daghem. Vi har inte tagit någon direkt ställning till 

detta.  

Vidare har vi gjort en justering om vårdnadshavarnas möjlighet att på-

verka valet av barnomsorg, bestämmelsen är flyttad från framställningens 27 

§.  

Vi har lagt ned väldigt mycket tid på 17 §. Vi har en helt ny 17 §, men tyvärr 

då vi nästan var framme så var ändringen alldeles för stor för ett utskottsför-

slag. Vårt förslag utgick från ett förslag där alla barn under skolåldern har rätt 

till barnomsorg och med det som utgångspunkt beskrev vi undantagen. 

Framställningen har istället valt att ha ett undantag, att samtliga barn har 

rätt till 25 timmar barnomsorg, som grund och därifrån läggs det nu till eller 

dras ifrån. Det upplevs som väldigt krångligt har det visat sig i hörandet.  

Det har även uppdagats att paragrafens detaljmotivering är felaktig om 

barnomsorg under moderskapspenningsperioden. En korrekt beskrivning är 

att vårdnadshavare under nämnda period har rätt även till heltidsomsorg för 

barn under tre år. Vi föreslår ytterligare en språklig justering. 

Sedan kommer den kanske största politiska förändringen: " Barnomsorg i 

daghemsverksamhet i denna paragraf kan beviljas i den utsträckning det är 

förenligt med barnets bästa. Endast i särskilda fall kan det anses förenligt 

med barnets bästa att vistelse i barnomsorg i daghemsverksamhet är längre 

än 10 timmar per dygn eller längre än 200 timmar per månad." Det är vik-

tigt att barnets bästa beaktas eftersom en dag i daghemsverksamhet tillsam-

mans med andra barn, särskilt för ett litet barn, inte bara behöver vara stimu-

lerande utan kan vara ansträngande. Vi konstaterar att 17 § fortfarande är 

otydlig. Trots justeringar är stadgandet fortfarande inte optimalt utformat.  

Utskottet anser att översynen av bestämmelsen och dess koppling till resten 

av lagstiftningen kräver ett mera ingående lagberedningsarbete.  

Vi har lagt in ett helt nytt 6 mom. där det står; " vårdnadshavare kan för 

sitt barn, utöver vad som ovan angivits, av särskilda skäl beviljas rätt till 

barnomsorg i daghemsverksamhet", så att kommunerna har något att luta 

sig emot. Utskottet har fogat ett klämförslag till sitt bestänkande gällande 

vårdnadshavarnas rätt till och omfattningen av kommunernas skyldigheter 

att tillhandahålla barnomsorg i olika verksamheter. 

I 18 § har vi lagt till dagtid, när det gäller tiden som man får vara på fri-

tidshem samt lagt till ett ord som har fallit bort. Dagtid är inte definierat klart 

här, utan det får kommunerna tolka själva. Det är kanske inte riktigt så bra. 

Vi får kanske vänta på att det kommer en bättre lagstiftning längre fram kring 

detta.  

När det gäller 20 § föreslår vi en justering i syfte att säkerställa att 

barnomsorgsplats ska erbjudas inom 4 månader från det att ansökan gjorts, 

inte efter den tid som barnomsorgsplats önskades. 

I 22 § finns ett språkligt förtydligande och ingen ändring i maxtaxan.  

I 24 § förslår utskottet ett nytt 3 mom. i syfte att klargöra ersättningsande-

len för fritidshemsverksamhet som ska utgå från kostnaderna för kommu-

nens motsvarande verksamhet. Vi kommer också att ha ett klämförslag angå-

ende den här paragrafen. Man vill ha det tydliggjort, som jag tidigare har 

nämnt om.  

När det gäller 25 § så berör den grunderna för förundervisningen istället 

för planerna. Det är ingen större ändring där.  

I 26 § är det endast en formell rättelse.  
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Sedan har vi inte speciellt stora förändringar före i 31 §, sökande av änd-

ring. Den här paragrafen är förankrad i landskapsregeringen. Man har omfat-

tat förslaget. Vi har också hört andra på området och det torde vara okej så 

här långt men det behöver förtydligas.  

Angående 34 § föreslår utskottet en språklig justering av 2 mom. Vi före-

slår ett nytt 4 mom. för att säkerställa att inget barn som får barnomsorg då 

lagen träder ikraft blir av med denna rätt, så länge serviceförhållandet fort-

går.  

Utskottet föreslår vidare ett nytt 5 mom. i syfte att säkerställa att den som 

när denna lag träder ikraft innehar en tjänst eller är anställd för uppgift mot-

svarande fritidspedagog även efter denna lags ikraftträdande är behörig så 

länge som tjänste- eller arbetsavtalsförhållandet består. 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att lagtinget förkastar det 

i lagmotion nr 2/2009-2010 ingående lagförslaget och att lagtinget hemstäl-

ler om att landskapsregeringen återkommer till lagtinget med en framställ-

ning i syfte att tydliggöra vårdnadshavarnas rätt till olika barnomsorgsformer 

för sina barn och en klarare reglering av omfattningen av kommunernas 

skyldigheter att tillhandahålla dessa. Samt att lagtinget hemställer om att 

landskapsregeringen återkommer till lagtinget med en framställning som 

främjar privata dagvårdsföretags konkurrenskraft. Samt att lagtinget antar 

det andra till fjärde lagförslaget oförändrat samt att lagtinget antar det i 

framställningen ingående första lagförslaget i lydelse enligt betänkandet. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Man förundras lite över det stora lagberedningsar-

betet och de förändringar som har gjorts i utskottet. Det verkar som om 

framställningen inte riktigt har varit förankrad i majoritetsblocket. 

Jag har en fråga som gäller den minskade subjektiva rätten till vård-

nadshavare som har barn under tre år som är på dagis. Hur mycket 

pengar sparar kommunerna på den här reformen? Jag antar att utskot-

tet har fått det redovisat av regeringen. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Den exakta summan kan man överhuvudtaget inte 

svara på. Det är det som har varit ett utav problemen. I något skede 

kanske vi har haft siffrorna, men det finns inte med i betänkandet. Jag 

kommer inte ihåg siffrorna just nu. Det här beror helt på vilka trender 

det är, hur många barn som nyttjar och inte nyttjar barnomsorgen. Tidi-

gare var trenden så att väldigt många föräldrar utnyttjade den här möj-

ligheten. Nu har det minskat betydligt. Det är inte så många som tar det 

här tillfället i akt. Det är väl också en signal att det inte ska vara själv-

klart att samhället erbjuder hur mycket tjänster som helst. Någonstans 

måste man göra en avgränsning. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag är lite besviken på svaret eftersom jag förstår att det huvudsakliga 

argumentet är ekonomiskt, att det här blir billigare för kommunen och 

sedan kan man istället erbjuda andra subjektiva rättigheter för samma 

pengar. Jag tycker att utskottet måste redovisa den inbesparing som det 

innebär för kommunerna. Det är ju klart att man inte kan säga exakt 

precis hur många barn det gäller. Men antalet barn som får barnomsorg 
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är ju ändå ganska stabilt, inte sker det sådana enorma kast. Det är en 

viktig uppgift som vi måste få, tycker jag.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Nej, jag kan tyvärr inte svara på den frågan. Vi har inte utrett det när-

mare i utskottet. Däremot finns det med i regeringens framställning, 

man har kommit fram till 784 000 euro. Vi utgått ifrån den summan och 

förutsatt att den är korrekt. Men vi är inte gjort en egen utredning kring 

det. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Ltl Mattsson hänvisade till lagutskottets utlåtande. I kort-

het gick det ut det på att man ska se på förmånerna i ett brett perspektiv 

som en helhet och att den subjektiva rätten inte kan anses höra till de 

grundläggande rättigheter som grundlagen är skyldiga att upprätthålla. 

Slutsatsen blev att social- och miljöutskottet kunde ha tagit detta med 

enkel majoritet. Nu gör man det eftersom nivågarantilagen är avskaffad. 

De visar att vi har skapat utrymme för att bedriva självstyrelsepolitik 

och det borde man vara tacksam för. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Det var en bra redogörelse. Jag förutsatte att lagut-

skottets ordförande skulle vara närvarande. Han brukar ha goda möjlig-

heter att redogöra för sitt utskott. Jag tackar för det tillrättaläggandet 

och förtydligandet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Carina Aaltonen 

Herr talman! Social- och miljöutskottet ordförande Åke Mattsson har som 

vanligt gjort en fin och detaljrik presentation av utskottets betänkande. Det 

har inte varit brist på engagemang och processande från utskottets sida.  

Det är lite mera än ett år sedan som lagtinget fick det här lagförslaget på 

borden. Vi har tidvis jobbat rätt intensivt med det här lagförslaget. 

Det har gjorts många ändringar, som vi har hört. Utskottet har gjort det 

bästa av materialet på det lagförslag som vi fick. Jag tycker att resultatet trots 

allt är ett bra betänkande. Vi får en välbehövlig uppdatering av barnomsorgs-

lagen. Det här är fjärde försöket. 

Det som har vållat mycket bekymmer är § 17.  Det är svårt att uppskatta 

hur många timmar som utskottet har lagt ner i tid och arbete för att få till en 

paragraf som vi i stort sett kan omfatta och som vi anser att är bättre än rege-

ringens förslag. Vi har i utskottet kommit med flera förändringar som gör § 17  

lite tydligare och förhoppningsvis lättare att förstå av föräldrar och socialar-

betare. Men trots det har vi lagt ett klämförslag som ytterligare skulle förtyd-

liga vårdnadshavarnas rättigheter och kommunernas skyldigheter.  

I § 17 finns också en kursändring som inte omfattas av socialdemokraterna 

och det är förslaget att begränsa den subjektiva rätten till barnomsorg. Vad 

detta lagförslag nu innebär är att rätten till barnomsorg för vårdlediga föräld-
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rar till barn under tre år försämras och att de åländska barnfamiljernas val-

frihet att själva bestämma om deras barn ska vara på dagis eller hemma tas 

bort. Regeringen var snabb med att ta bort nivågarantilagen som skulle ha 

förhindrat det här förfarandet. Men jag menar att fortfarande finns de mek-

anismer som borde och bör ha stoppat åländska lagstiftare att fullfölja avsik-

ten om att begränsa den subjektiva rätten till barnomsorg. 

Det här innebär, som jag ser det, en kränkning av § 19 i grundlagen om rätt 

till social service samt i självstyrelselagens 44 § om landskapets ekonomi.  

Finlands grundlag 19 § 3 mom. har tolkats av rättsexperter som ett försäm-

ringsförbud, dvs att förändringar i de sociala rättigheterna inte får innebära 

försämringar. I självstyrelselagens 44 § sägs att när lagtinget fastställer bud-

geten ska strävan vara att de sociala förmånerna för landskapets befolkning 

är minst de samma som i riket.  

Att försämra den subjektiva rättigheten till barnomsorg på Åland för barn 

under tre år, samt delvis för barn över tre år, har inte några större ekono-

miska konsekvenser för kommunerna men förslaget inkräktar på de enskilda 

familjernas möjligheter att själva besluta om vad som är för bäst för barnen 

och för familjen. Detta innebär att kollektivet, inte individen, sätts i centrum. 

Som ni vet så är alla barn olika, de har olika behov. Likaså är familjerna olika 

och har olika behov beroende på föräldrarnas livssituation, barnens hälsa 

osv. Det här är också en tillbakagång av kvinnornas rättigheter och familjer-

nas rättigheter. 

Enligt det här lagförslaget kommer familjer som har barn under tre år inte 

att ha rätt till barnomsorg om de får ett syskon till. Det har varit den spring-

ande punkten i kritiken mot det nya förslaget till lag och det är också det som 

flera barnfamiljer har kritiserat i insändare, e-postbrev och telefonsamtal 

men också i hörande i utskottet. 

Konsekvenserna av det här kan belysas med ett konkret exempel. Hur blir 

det då i praktiken? Ett barn under tre år har rätt till heltidsomsorg om barnet 

har haft heltidsomsorg innan syskonet föds och så länge modern lyfter mo-

derskapspenning, ca 105 dagar eller fyra månader. Har man ett barn som är 

äldre än tre år och som även det har heltidsomsorg när ett syskon föds förlo-

rar barnet sin rätt till heltidsomsorg i samma stund som familjen utökas. För 

den nyblivna trebarnsfamiljen kan alltså det äldre barnet gå kvar på dagis i 

högst 25 timmar per vecka, mellanbarnet som är under tre år kan gå på heltid 

i ca 3-4 månader medan mamma lyfter moderskapspenning. Sedan är det 

slut på barnomsorgen fram till mellanbarnet fyller 3 år. En 2,5-åring får gå på 

dagis i tre månader medan mamman har moderskapspeng, efter det ska bar-

net vara hemma. Barnet är då två år och nio månader. I tre månader ska bar-

net alltså vara med mamma och det lilla syskonet. Efter tre månader, när 

barnet har fyllt tre år, ska treåringen in på dagis igen eftersom alla treåringar 

har rätt till 25 timmar per vecka. Finns då platsen kvar? Blir det en ny barn-

grupp och nya tanter? Ny inskolning? Är det barnets bästa? Det anser inte vi. 

I riket får barn oberoende av ålder behålla sin barnomsorgsplats när ett 

syskon föds. Det är så vi borde ha det också hos oss fortsättningsvis. Det föds 

minst barn på Åland om man jämför hur det är i resten av Norden. Vi borde 

ha en familjepolitik som underlättar och ger förutsättningar för par att skaffa 

barn och gärna fler barn när man väl har kommit igång med produktionen, 

höll jag på att säga, kommit igång med barnaalstrandet.  
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Det som socialdemokraterna kritiserar är att det här är lagstiftning som 

avviker från principerna för den generella välfärden. I den nuvarande barn-

omsorgslagen ges familjerna och alla barn i barnomsorgsålder samma rättig-

heter oberoende av familjens situation och föräldrarnas position på arbets-

marknaden. Istället införs genom den nya lagen ett system som i högre grad 

utgår från behovsprövning, vilket innebär ökad byråkrati, risk för olika be-

handling och mindre valfrihet för de enskilda familjerna. Det är något som vi 

inte alls kan omfatta. 

Nu införs alltså behovsprövning. Ta en familj där den nyfödda har kolik. 

Jag har förstått att det inte är att leka med. Hur ska den som är hemma och 

tar hand om kolikbabyn också ha kraft och ork att sysselsätta en två- och ett 

halvt åring? Nej, säger kanske ni som har erfarenhet av kolikbarn. Det går ju 

inte. Men då har ju utskottet lagt in punkt 6 under § 17. 6) Vårdnadshavare 

kan för sina barn utöver vad som ovan angivits av särskilda skäl beviljas 

rätt till barnomsorg i daghemsverksamhet.  Det här är bra, men vilken av 

sömnbrist utmattad förälder börjar söka om dispens och på vilka grunder ska 

socialkansliet bevilja dispens? Det finns risk för att det blir olika behandling i 

olika kommuner. Olika praxis beroende på tillgång till dagisplatser. Det blir 

mer byråkrati och pappershantering och det kostar också. 

Hur ska man göra med familjer som får tvillingar eller trillingar? Hur gör 

man med familjer där mamma har fått förlossningsdepression. Efter att vi 

hade klubbat 17 § så uppstod en ny frågeställning. Hur gör man om modern 

eller fadern får ett lagtings- eller ministerarbete i Ålands lagting eller i Ålands 

landskapsregering? Hur gör man då eftersom endast de som har förvärvsar-

bete har rätt till barnomsorg för sina barn. Förvärvsarbetar gör ju inte någon 

av oss, vi lyfter arvode. Hur gör man med lagtingsledamöter och ministrar? 

Måste de då ansöka om prövning hos kommunen för att få barnomsorgsplats 

till sina barn? Det finns många frågeställningar kring just det här.  

I övrigt omfattar socialdemokraterna lagförslaget. Det är bra med lagstad-

gad eftisverksamhet och att det ska vara kompetent personal när eftisgruppen 

överstiger 13 barn. Det är bra med förtydligande av motiveringarna i språkpa-

ragrafen. Jag avslutar här och får återkomma. Tack, herr talman!  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Man pratar här om olika behandlingar i olika kom-

muner och det blir orättvisa. Ser man på skatteören och andra omstän-

digheter så är det olika behandlingar i olika kommuner. Det är väl lite 

därför som vi har olika kommuner. Jag tycker att det inte är någon kata-

strof på det viset. 

Att vårdlediga föräldrar ska få föra barnen till dagis så säger man att 

det är en social lagstiftning som slår mot det sociala. Nog är det väl 

kanske viktigast att barnen är hemma med föräldrarna. Det känns soci-

alt för mig. Att föra bort barnen för att man ska fara och arbeta, det är 

arbetsmarknadspolitik som vi pratar om i det sammanhanget. Det är ju 

det som man vill försöka driva igenom, att föräldrarna ska få möjlighet 

att arbeta lite mera. Jag tycker att man blandar ihop äppel och päron i 

det här sammanhanget. 

Vi har annars varit ganska överens i utskottet i den här frågan, fyra 

medlemmar har haft en åsikt och en femte medlem har haft en helt an-

nan åsikt. Vi kanske inte har processat just det här ämnet alltför mycket. 
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Ltl Carina Aaltonen, replik 

Det får stå för liberalen Åke Mattsson om han tycker att det är bra med 

olika behandling i olika kommuner. Socialdemokraterna vill att det ska 

vara lika behandling i alla kommuner och att man inte ska behöva ut-

sätta sig för prövning. Att alla har samma rättigheter skulle ha varit det 

bästa. 

Om en familj anser att man behöver få avlösning och lämna in det 

äldre syskonet på dagis under en kort tid på dagarna så det måste väl 

varje förälder och familj kunna få bestämma själv om man anser att det 

är det bästa för barnet? Om man är en utmattad förälder som har en ko-

likbaby så kanske man inte är den allra bästa förälder för barnet just i 

den situationen. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Där kanske man får lita på kommunerna. Man tog 

upp en massa konstiga exempel här och problem som kunde uppstå. 

Normalt är det socialt engagerade personer som sitter i nämnderna och 

som jobbar på socialkanslierna och man hanterar de här problemen 

ändamålsenligt för dem som söker barnomsorg. Man vill också visa att 

man har en social välfärd i den egna kommunen. Jag tycker att man 

glömmer bort att vi införde en extra sjätte punkt där man kan bevilja, ef-

ter speciell prövning, ansökan om barndagvård. Vi har ju inte förbjudit 

det. När man hör anförandet från socialdemokraterna så verkar det som 

om det är förbjudet att föra barn till daghem, det är det inte. Men man 

kan inte få ersättningen, att man betalar 10 procent och kommunen be-

talar 90 procent.   

Ltl Carina Aaltonen, replik 

I de kommuner där det finns gott om barnomsorgsplatser tror jag säkert 

att man inte kommer att följa den här lagstiftningen. Man har ju möjlig-

het i varje kommun att ge mer än vad vi lagstiftar om. Vi lagstiftar om 

minimum. I de kommuner där det är brist på barnomsorgsplatser och 

där det kostar mycket pengar att ta fram nya barnomsorgsplatser, fram-

förallt i kommuner med stor inflyttning och många barnfamiljer, där 

kan det bli väldigt svårt att ge mer än vad lagen säger. Det är från de 

kommunerna som vi har fått mest kritik för det här lagförslaget, att man 

begränsar och tar bort den subjektiva rätten till barnomsorg.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Behovet av välfärdstjänster är omättligt. Ett av de största 

hoten mot den Nordiska välfärdsmodellen är att vi bygger upp omfat-

tande välfärdsordningar som inte är finansierbara. Det börjar finnas en 

kritik att de som verkligen behöver välfärdssamhället faller emellan. Det 

är t.ex. personer med missbruk, psykiska funktionshinder och flykting-

arbetet. Politik är att prioritera och det har vi gjort. Vi har gjort omfat-

tande förbättringar. Vi har lagstadgad rätt till fritids, också funktions-

hindrade ungdomar får fritids. Vi har gjort prioriteringar. Det har varit 

tufft men vi står för de här prioriteringarna.  
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Som ltl Åke Mattsson sade så handlar det här om en miniminivå. Det 

är helt upp till kommunerna om man vill ha utökad service, vilket flera 

kommuner har när det gäller hemvårdsstödet. Det är fritt fram för 

kommunerna att också ha utökad barnomsorg om man vill.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Javisst är det så att välfärdssamhället är hotat. Det är det bra att det är 

någon som ändå försöker försvara de rättigheter som har byggts upp. 

Jag menar att vi inte ska gå tillbaka. Det är en försämring för barnfamil-

jer att gå tillbaka och ta bort den subjektiva rätten till barnomsorg. Vi 

behöver flera barn i det här samhället. Hur ska vi gå till väga? Hur ska vi 

få familjer att föda flera barn? Vi vet att det idag blir allt äldre första 

gångs föderskor. Sedan när man väl kommer igång med barnafödandet 

så hinner man inte få så många barn. Om vi ska ha råd med välfärd 

också i framtiden så behöver vi få nya medborgare till det här samhället. 

Då ska vi inte göra det svårt för de barnfamiljer som skaffar flera barn.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Men gör man vissa prioriteringar inom socialvården så 

finns det också utrymme för att sätta pengar på andra grupper t.ex. 

inom äldreomsorgen. Det är dags att vakna upp. Vi har inte oändligt 

med resurser, så ser verkligheten ut. Det finns stora sociala förbättringar 

i barnomsorgslagen som jag är jättestolt över, t.ex. förbättringar för en-

samförsörjare. Det har stor betydelse att få lagstadgad eftisverksamhet. 

Vi har också stora förbättringar för familjer som har funktionshindrade 

barn och ungdomar. Det gör att ensamförsörjare och familjer som har 

funktionshindrade barn och ungdomar har möjligheter att vara yrkes-

verksamma.   

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Javisst handlar det om prioriteringar. Vi måste ha råd med människor i 

det här samhället. Vi måste ha råd med barnfamiljer och låta barnfamil-

jerna själva välja vilket som är bäst för dem i deras livssituation just här 

och nu. Att det ska utsättas för behovsprövning är att gå åt helt fel håll.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

 Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Det låter som om ltl Aaltonen tror att dagvårdsledar-

na och socialsekreterarna inte har några yrkeskunskaper överhuvudta-

get. Det är klart att de beviljar dagvårdsplats enligt vad som är bäst för 

barnen. Om barnet just fyller tre år, varför skulle man ta bort barnet 

ifrån dagvården för två månader? Det är klart att man låter barnet vara i 

dagvård, helt enligt barnets bästa. Jag tror inte att det här som ltl Aalto-

nen låter oss tro kommer att hända  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Nu blir jag verkligen förvånad. Varför inför vi den här pa-

ragrafen då i så fall? Varför tar vi bort den subjektiva rätten om social-

arbetare och dagvårdspersonal ändå kommer att tillåta barn under tre år 

att gå kvar om det bara blir några månaders uppehåll. Nej, då borde vi 
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väl ha ändå ha hållit den subjektiva rätten. Om vi får ett sådant scenario, 

som minister Katrin Sjögren säger, att välfärdsstaten är hotad så ser 

man också på de här kostnaderna. Då blir det sådana politiska beslut att 

man inte ska ge mer än nödvändigt till barnfamiljer. Nej, vi borde aldrig 

ha tagit bort den subjektiva rätten överhuvudtaget.  

 Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Om barnet just fyllt två år och det är ett år kvar tills 

barnet fyller tre år, då är det ändamålsenligt att barnet är hemma. Men 

det är klart att det ska vara behovsprövat och socialsekreterarna kan 

verkligen ha bondförnuft och tänka på barnets bästa precis som de har 

tänkt hittills med alla beslut som de tar. Det här är nu skräckscenario.  

Jag vill också påpeka att om man vill jämföra med riket så är rikets 

lag för det mesta från 70-talet. Det står ingenting om hur många 

kvadratmeter man behöver per barn. Det står bara att man behöver ha 

sanitetsutrymmen, det är på den nivån. Vi har mycket bättre lag än i ri-

ket för tillfället.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Vi har inte alltid riktig samma förmåner och riket har inte riktig alltid 

lika bra lagstiftning. På fastlandet har man gratis förskoleundervisning 

för sexåringar. Det har vi inte här hos oss. Man har kanske det frivilligt i 

några kommuner men det har inte heller varit någon politisk diskussion 

att vi skulle införa avgiftsfrihet för förskoleundervisningen. Däremot så 

har den stora diskussionen handlat om frågan om vi ska ta bort den sub-

jektiva rättigheten. Där har vi socialdemokrater en helt annan åsikt. Vi 

borde ha minst samma rättigheter som i riket på den punkten.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! En betydande svaghet i kollegans Aaltonens resonemang 

är att hon långt bortser ifrån att föräldrarna normalt vet barnets bästa, 

bättre än både kommunen och i allmänhet också lagstiftaren. Resone-

manget bortsåg rätt långtifrån den ändring vi har gjort i 17 § med den 

nyinsatta punkt 6 som har löst problemet för de föräldrar som lever i de 

tunga förhållandena som hon tog som exempel.  

När det gäller lagtingsledamotskapet så har vi noterat att det bör av 

myndigheterna betraktas på samma sätt som riksdagsmannaskapet. Det 

har betraktats i det här avseendet som förvärvsarbete eftersom den ar-

vodering man får inkluderar sociala förmåner såsom olycksfall och 

pensionsproblem. Jag tycker inte att man ska blåsa upp problem där de 

inte finns. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Beträffande 17 § punkt 6 är jag glad att vi fått in punkten; ”vårdnadsha-

vare kan för sina barn utöver vad som ovan angivits av särskilda skäl 

beviljas rätt till barnomsorg i daghemsverksamhet.” Det är en öppning 

som visar att man av speciella skäl kan beviljas dagisplats. Då är det 

prövningsbaserat. Man kan inte få det automatiskt. Det blir en byråkra-

tisk behandling av det här önskemålet. Vi menar att det tar också tid och 
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kostar pengar. Vore det inte enklare att behålla den subjektiva rätten? 

De flesta föräldrar idag behåller ju sina två och ett halvt åringar hemma 

om de får ett litet syskon.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Precis det där sista var det viktiga i den här diskussionen. 

De flesta som är hemma håller också sina äldre barn hemma. Det här är 

fråga om undantagsfall och specialfall när den här delen av den subjek-

tiva rätten som nu är beskuren används. I de fallen är det rimligt att 

man tillsammans med kommunen diskuterar de särskilda bekymmer 

som man har. Jag är rätt säker på att kommunens ansvariga tjänstemän 

kommer att tillmötesgå de problem som finns så att det inte uppstår yt-

terligare problem i familjelivet utöver de som redan finns av skäl som 

man då anför.   

 Ltl Carina Aaltonen, replik 

Eftersom det inte handlar om så väldigt stora mängder barnfamiljer som 

nyttjar den här subjektiva rätten till barnomsorg för barn under tre år, 

så hade vi kunnat låta den vara kvar, så att man hade sluppit göra den 

här behovsprövningen, byråkratiska hanteringen och också kränkningen 

av människor som måste förklara sig inför en socialarbetare. Om man 

har behov av det så ska man kunna ha rätt till det. Att säga att kommu-

nerna kommer att spara jättestora pengar på det här och att man då har 

råd med äldreomsorg det är också en ganska grov förklaring av det hela.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Det här är mycket en ideologisk diskussion. Om man inte var 

insatt eller hade väldigt stereotypa uppfattningar om vad borgerliga partier 

står för och vad vänsterpartier står för så kunde man vid ett första påseende 

av den här ändringen förvåna sig över att det borgerliga partierna delvis vill 

föra över rätten att besluta om barn ska vara hemma eller på dagis. Det är ju 

det som det här innebär. Det är kommunens tjänstemäns som ska avgöra i 

vissa fall om ett barn, under tre år, ska få vara på dagis och på vilka grunder 

när mamman har fått ett barn till och är hemma. 

Ltl Danne Sundman brukar ofta säga att vi har låtit samhället ta över våra 

barn och barnuppfostran som om det skulle vara något alldeles förskräckligt, 

som att det nästan skulle vara någon slags tvångsanslutning av barn till olika 

inrättningar. Socialdemokraterna försvarar de enskilda familjernas rätt. Vi 

ställer individen i centrum i den här frågan. Kommunen ska inte avgöra den 

här frågan. Det är föräldrarna fullt ut, såsom det är nu, som ska avgöra det. 

Det är därför som det heter subjektiv rätt, antar rätt. Det är subjektet, indivi-

den, inte samhället, som ska avgöra huruvida ett barn under vissa förutsätt-

ningar ska gå på dagis eller inte.     

Vi är förvånade över att den här regeringen, som har ett så starkt kvinnligt 

ledarskap, inför den här försämringen och just mot andra kvinnor. Det är ju 

kvinnor som är hemma.  Den här reformen är livligt påhejad av högerns män. 

För män är det här ändå i första hand en kostnadsfråga. Man ser en möjlighet 

att kommunen ska få mindre kostnader för barnomsorgen och så ser man att 
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föräldrarna bedömer själva. I 99 fall av 100 handlar det om kvinnor som blir 

hemma med ett nyfött barn och som också tar hand om ett barn under tre år, 

kanske två år. 

Nog är man väldigt förvånad att det kommer ifrån den här regeringen. Jag 

tycker att det är en omåttligt osysterlig åtgärd. Jag skulle helst ha sett att det 

här förslaget aldrig hade kommit till lagtinget. Jag undrar vilka förmåner som 

andra grupper uppbär och hur mycket för de grupperna som försämras? Inte 

alls, inte alls. Det är en tradition i vårt välfärdssamhälle att man inte ska 

skära ner och försämra uppnådda förmåner. I så fall ska man kompenseras 

på något annat sätt. Jag tror att regeringen på något slags övergripande plan 

resonerar att man får i eftis istället eller att ens gamla mamma får bättre om-

sorg, det är dunkelt sagt, det är dunkelt tänkt. De facto innebär det här en 

försämring för många kvinnor som får barn. Sedan kan man tycka allt möjligt 

annat. Men i det enskilda fallet så försämrar man valfriheten och rätten att 

själva bestämma om man vill ha barnomsorg eller inte. Det ansvaret ska rege-

ringen och den här borgerliga majoriteten ta på sig. Ni försämrar för åländska 

barnaföderskor och deras sätt att själva välja hur de vill sköta sina barn.  

Herr talman! Det här leder till absurditeter med alla de här olika grunder-

na. Tänk en familjedagvårdare som har ett två och ett halvt årigt barn som ltl 

Aaltonen beskrev. Tror ni att de kommer att skicka hem det barnet? Tror ni 

föräldrarna kommer att säga; ”nej, nu måste jag ta hem mitt barn för att la-

gen säger si och så”. Det tror inte jag. Jag tror att de kommer att strunta 

blankt i det och kommunen också, för det är så enfaldigt helt enkelt. Att ta 

hem det här barnet enligt lagen i tre månader och sedan har barnet rätt att få 

fortsätta igen. Tycker ni faktiskt det är intelligent lagstiftning? Eller har det 

blivit prestige vid det här laget för att socialdemokraterna kanske tänkte lite 

längre än näsan är lång den här gången.  

Detta med lagtingsledamöters rätt för sina barn till barnomsorg, det är 

kronan på verket. På något vis är det riktig skrattretande. När man går in för 

att avskaffa den här möjligheten eller försämra den för vissa medborgare så 

avskaffar man den totalt för sig själv också. Inte kan jag säga att jag är impo-

nerad, bästa vänner. 

Fallet men det lilla barnet, när mamman får sitt barn tredje barn, så det 

minsta syskonet som går på dagis på heltid får vara hemma. Medan det större 

syskonet som är över tre år måste gå ner till halvtid. Förstår ni inte att ni stäl-

ler till det för enskilda familjer? Man kan väl tycka att de får lov att anpassa 

sig och organisera det. Men ifrån att de själva skulle ha fått planera så ska nu 

detta lagting bestämma för dem och begränsa deras möjligheter att få ihop 

vardagspusslet. För oss är det inte acceptabelt och inte heller särskilt smart 

tycker vi. Vi tror att vi har väl råd med det här så länge som vi har råd med 

t.ex. avbytarservice.  

Tanken att det här skulle frigöra pengar från äldreomsorgen tror jag inte 

ett dyft på. Ansvariga ministern jobbar hårt, men en sak som kan vara värt att 

reflektera över är att denna önskan om ökad välfärd som medborgarna har 

det är faktiskt vår skyldighet att försöka tillgodose dem, inte att läxa upp dem 

och förklara att de har för stora anspråk, ”att nu får det vara nog, nu ska vi 

göra försämringar här för medborgarna för att det finns andra grupper som 

behöver mera, barnfamiljerna ska veta sin plats”. Den politiken understöder 

inte vi. Det är inte politik utan det är förmyndarskap att ställa sig över barn-

familjerna och säga; ”det här är vad ni får, sedan får det vara nog för nu ska 
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pengarna till andra grupper”. Jag har nog en mycket mera hoppfull syn på 

samhällsutvecklingen.  

Vi har just gått igenom en allvarlig ekonomisk nedgång, då får många före-

ställningen att nu är det bara katastrof och elände framöver och att det aldrig 

kommer att bli bra igen. Men tittar man historiskt tillbaka så ser man att 

nedgångarna aldrig går ner till noll, de går ner en liten bit på en del ställen, 

mera på andra. På Åland går det lyckligtvis ner ganska lite eftersom vi kom-

mer senare in i lågkonjunkturen och vi kommer också snabbare upp när eko-

nomin börjar dra igen och det gör den ju nu. 

Jag vill ingjuta hopp i socialministern och säga; ge inte upp. Den här re-

formen var verkligen ingen reform utan det var en tillbakagång av sorgligt 

mått och särskilt för kvinnorna. Tack, herr talman. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Välfärdssamhället står bortsett ifrån lågkonjunkturen in-

för stora utmaningar. Det krävs en sammanhållen politik. Vi kan inte fi-

nansiera efterfrågan på välfärdstjänster längre med ökad skattefinansie-

ring. Vi har ett ansenligt finansieringsgap som beror på vår åldersstruk-

tur. Vi har lagt fram en modern barnomsorgslag där arbetslinjen följs. 

Socialdemokraterna brukar alltid säga att de är förändringsbenägna. 

Men jag tycker att socialdemokraterna har stelnat. 

Långsiktighet i ekonomin är det bästa sättet att säkra grundtrygghet-

en. Men vi behöver också nytänkande som kanske inte alltid är helt 

smärtfritt, långtifrån. Fortfarande har vi stora reformer i det här barn-

omsorgsförslaget som underrättar för de ensamförsörjande systrarna 

och för de systrar som har funktionshindrade barn och ungdomar. Det 

finns en reform i barnomsorgslagen också. Det vill socialdemokraterna 

överhuvudtaget inte prata om. 

Talmannen  

Tiden är ute! 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Jag lyssnar på ministern. Jag tror att det är väl olyck-

ligt, minister Sjögren, att ställa kvinnogrupper mot varandra. Jag tror 

att vi behöver all solidaritet som vi kan ge varandra.  

Det här är ingen reform vad gäller den subjektiva rätten. Vi har ju 

stött allt annat i den här lagstiftningen. Det enda vi är emot är att den 

subjektiva rätten tas bort och det är en försämring, ingenting annat än 

en försämring! 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Det vi har gjort är varje politikers skyldighet. Vi har priori-

terat. Vi ser stora, stora behov inom äldreomsorgen. Vi räknar med att 

det frigörs resurser inom socialvården som vi också kan sätta på äldre-

omsorgen. Om man tycker det är fel så får det stå för socialdemokrater-

nas hållning. Det är också svårt att matcha upp socialdemokraternas 

överbudspolitik, det kan jag inte göra. Jag vill också påminna ltl Sund-

back att den här landskapsregeringen har haft omfattande sociala re-

former som jag tror att saknar motstycke i lagtingets historia och vi fort-

sätter den ända in i kaklet, eller hur det var som näringsminister sade. 



  

424 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag tycker att det här är en allvarlig sak. Jag skulle inte föra en sådan 

politik att jag tar bort sociala förmåner som jag anser vitala, dvs att vi 

ska stödja barnfamiljerna och unga kvinnor som ändå får betala ett högt 

pris för att de får barn. De får vanligtvis försämrade möjligheter på ar-

betsmarknaden och de får alla sämre pension än sina män på grund av 

barnafödandet. Att dessutom försämra på det här sättet tycker jag är en 

osysterlig handling.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Jag är lite förvånad över angreppet som kommer an-

gående den här lagförändringen. Jag var själv en av de första som var 

pappaledig när vi fick vår första son. Ser jag tillbaka på allt som har hänt 

i mitt liv så var det den bästa tiden som jag har haft, jag skulle inte byta 

bort den tiden för någonting i världen. Det var mycket givande och bra. 

Det var inte någonting destruktivt att vara hemma och ta hand om barn. 

Jag är glad att jag fick tillfälle till det. Av olika anledningar kunde jag 

inte vara hemma lika länge med de andra barnen. Här hörs det som om 

det skulle vara något hemskt att vara hemma med barnen. Jag tycker att 

socialdemokraterna också ska tänka lite på barnens bästa, vad som är 

bäst för barnen. Här pratar man bara om att föräldrarna ska få välja och 

att man ska komma ut i arbetslivet, tjäna pengar och få göra karriär. Det 

är det som man pratar om hela tiden. Tänkt lite på barnen! 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, så där resonerar ltl Åke Mattsson. Han handlar i enlighet med sin 

övertygelse. Men nu tänker faktiskt människor olika och människor har 

olika värderingar. Det kallas för demokrati. Alla vill förverkliga sina liv 

på sitt sätt. Samhället har gjort det möjligt för vissa familjer att välja när 

och hur de vill ha sina barn i barnomsorg och det vill ltl Åke Mattsson 

försämra.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Nej, jag vill definitiv inte försämra för barnfamiljer. Den här lagstift-

ningen handlar om att man ger en signal ifrån myndigheternas sida att 

det är föräldrarnas roll att ta hand om barnen och uppfostra dem. Sam-

hället ska inte till varje pris gå in och ta hand om barnen. Har man för-

utsättningar att ta hand om sitt barn och vara hemma så ska man göra 

det. Annars begär man barnomsorgsplats enligt speciell prövning av 

socialkansliet. Vi har infört ett extra moment där man har rätt att enligt 

prövning få barnomsorgsplats. Vi ger en tydlig signal ifrån myndighet-

ernas sida att det är föräldrarna, inte staten, som uppfostrar barnen. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag tycker att signalen är lite otydlig. Det är de där tre månaderna då 

som föräldrarna ska ta det fantastiska vårdnadsansvaret, anser ltl Åke 

Mattsson. Är det här så jättesmart? Då borde man pröva all barnomsorg, 

ända upp till läropliktsåldern, om det är kommunen som vet bäst var 

barnen ska vara. Bevare de föräldrar som har sina barn i Finström. Jag 
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tror att ltl Mattsson dessutom är socialnämndens ordförande. Flytta till 

stan!  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det blir lite oseriöst när socialdemokraterna advocerar för 

att det är de som är mest för valfriheten. När det gäller barnomsorgen så 

är det den ultimata valfriheten som börjar sprida sig i Norden. Man har 

en barnomsorgspeng som ges till föräldrarna beroende på hur många 

barn de har. Då är det föräldrarna som avgör det helt och hållet. De 

främsta motståndarna till att införa den här största friheten för föräld-

rarna på Åland, det är Ålands Socialdemokrater. Vi har en motion i soci-

al- och miljöutskottet i det här ärendet som har legat där i tre år. Det 

skulle ge den totala subjektiva och objektiva rätten åt föräldrarna att 

själva få bedöma vilken barnomsorg de vill ha. Socialdemokraterna, med 

visst stöd även från annat håll, vägrar att behandla det här. Stora delar 

av socialdemokraterna i Sverige accepterade det systemet. Jag vill inte, 

åtminstone inte för moderaternas del, bli beskylld för att vi inte skulle 

stå för friheten för föräldrarna. 

Talmannen  

Tiden är ute! 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Nu är det lite tråkigt att den där frågan inte behandlas i det här ärendet. 

Ltl Roger Johansson gick ju fullkomligt utanför ärendet. Det ska vi inte 

diskutera nu. Det är faktiskt så att ltl Roger Jansson, under de regelverk 

som vi har, är med och försämrar valfriheten för de åländska barnfamil-

jerna. Något annat kan man inte säga. Sedan får vi se hur det blir med 

andra diskussioner. Just nu är det kommunen som ska pröva om föräld-

rarna överhuvudtaget ansöker om att få ha barnet på dagis när barnet 

inte har rätt till det. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag har personlig erfarenhet, genom mina barn, av barn-

omsorgen i Stockholm. Jag har erfarenhet som lagstiftare i riket, hur sy-

stemen fungerar där och också inom kommunerna. Här på Åland har vi  

bra mycket bättre service inom barnomsorgen än vad man har på annat 

håll. Sådana svepande formuleringar att jag är med och försämrar tycker 

jag inte är riktigt rimliga.  

När det gäller frågan om friheten för föräldrarna så inledde ltl Sundback 

anförandet med ungefär tre minuter att socialdemokraterna var de bästa 

att värna om föräldrarnas frihet, därav min kommentar om att det inte 

stämmer. Därmed höll jag mig till det ärende som vi behandlar idag ut-

gående från kollegans Sundbacks anförande.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

I den här frågan är det vi som bevakar föräldrarnas rätt att välja fritt. 

Alla ni andra, oberoende av parti, vill ju ta bort den rätten eller begränsa 

den. Det är jag väldigt stolt över att vi bevakar rätten. Vi ger oss inte fast 
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vi bara är tre. Ni får sedan hitta på alla möjliga konstiga argument och 

personlig erfarenhet från Stockholm och alla ställen. Nu gäller det för-

äldrar som blir vårdnadslediga och har barn under tre år som går på da-

gis. För dem försämrar ni valfriheten. Ni vill att kommunen ska avgöra 

om deras barn ska få vara på dagis. Erkänn nu det! 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Ibland vet man inte om man ska skratta eller gråta när det 

gäller det sanslösa resonemang som socialdemokraternas representant 

Barbro Sundback nu för. Jag kommer osökt att tänka på en sketch som 

var mycket populär som Lars Ekborg framförde i Sverige, den hette 

”Eländes elände”. Nu är inte barnomsorgen på Åland någon slags elän-

des elände. Det är precis tvärtom, den är mycket bra. Nu kommer det att 

införas en liten begränsning eftersom det finns möjlighet att ansöka om 

att få ha sitt barn ändå i kommunal barnomsorg. Det blir naturligtvis en 

prövning som kommunen gör. Den utesluter inte, men det är klart att 

det är en begränsning. Det här lagförslaget innebär stora förbättringar.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Vi stöder allting när det gäller stora förbättringar. Vi stöder allt utom en 

sak, det är inte en begränsning utan en försämring, som man vill föra in 

för vissa barnfamiljer. Det är ingenting vare sig att skratta eller gråta åt. 

Det är precis så det är. Den begränsningen bidrar nu ltl Folke Sjölund 

till, före detta socialnämndsordförande i Mariehamn. 

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Ja, det bidrar jag faktiskt till. Det är inte en försämring, jag 

bidrar inte till en försämring utan det är en viss inskränkning i den här 

friheten. Det är naturligtvis en fråga om hur man ser på saker och ting. 

Det är sist och slutligen rätt få familjer som kommer så att säga att 

drabbas av det här. Väldigt många av de här familjerna har ändå sitt 

andra barn hemma när de är vårdlediga. Det är ingen nackdel för det 

andra barnet att vara hemma med sina föräldrar om man ser det här ur 

barnets synvinkel.        

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det är intressant att konstatera att ltl Folke Sjölund tydligen kan veta 

vad som är nackdel ur ett specifikt barns synvinkel, på vilka grunder? 

Kan det vara det stora barnasinnet som lever kvar? Nej, så är det natur-

ligtvis inte. Ingen av oss kan veta hur ett barn känner det. De som vet 

det bäst är föräldrarna. Det är just för dem som ni vill införa en in-

skränkning som är en försämring. Det är ju ännu mera absurt om man 

påstår att det är så få. Varför vara så missunnsam, varför sätta sig på de 

här familjerna och uppträda som förmyndare för hur de ska sköta sina 

barn och vad som är bäst för deras barn? Det är ju det som ni säger att 

ni vet.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  
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Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Ltl Sundback använde ordet sorgligt i sitt anförande om 

den här ändringen. Jag tycker verkligen det är sorgligt när man fram-

ställer de här relativt marginella förändringarna som sorgliga. Ännu 

mera sorgligt är det när man inte alls från socialdemokraterna talar om 

barnets bästa. Jag tycker ändå att det här borde vara för barnets bästa. 

Jag anser att barnets bästa många gånger också kan betyda rätt att vara 

hemma med sina föräldrar. Det är precis som om det skulle vara ett 

straff att vara hemma med föräldrarna. En stor bristvara idag visar sig 

vara bristande samhörighet mellan föräldrar och barn. Det visar sig i 

skolan och längre upp i åren. Jag tycker att det här också är en viktig 

sak. 

Jag vill gärna hålla med om det som minister Sjögren sade, att det här 

är också ett sätt att försöka bibehålla välfärden i framtiden. Vi kommer 

att behöva göra flera prioriteringar tror jag.  

Talmannen  

Tiden är ute! 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Ännu en gång, ingen av oss är kapabla att göra bedöm-

ningar vad som är bäst för någon annans barn, inte ens ltl Gun Carlson 

med sin långa erfarenhet inom äldreomsorgen och som socialminister. 

Det är väl föräldrarna som ska få avgöra vad som är bäst för barnet. Där-

för ska man ha kvar den här rätten att föräldrarna ska få avgöra, inte ltl 

Carlson, ltl Sjölund eller någon annan ska genom lagstiftning begränsa 

valfriheten så att föräldrarna själva kan bedöma vad som är bäst för 

barnet.  

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Hur kan socialdemokraterna och ltl Sundback avgöra vad 

som är bäst för kvinnorna och föräldrarna? Varför ska de per automatik 

föra bort sina små barn bara för att de har fått ett nytt barn i familjen? 

Det är ändå så som det har gått till. Det har många gånger visat sig vara 

tragiskt för de små barnen. Jag tror att det är viktigt att få anknyta till 

familjen och till ett nytt syskon, vilket också barnpsykologer anser.  

Jag tror att välfärdssamhället måste kunna göra vissa prioriteringar i 

den välfärd som vi nu har försökt skapa oss. Man måste också ge kom-

munerna, som ska upprätthålla välfärden, möjligheter att kunna planera 

för att på bästa sätt ge det man försöker göra enligt den nivå som man 

har lagt sig på. Det är nog realiteten och verkligheten som vi måste se i 

ögonen så småningom.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Socialdemokraterna bestämmer inte vad man ska göra med sina barn. 

Vi vill ha valfrihet, antingen om föräldrarna vill ta hem det andra barnet 

när man blir vårdledig eller om de inte vill det så är det deras sak. Vi ut-

går ifrån och är övertygade om att föräldrarna själva kan avgöra den sa-

ken. Men, om kommunens kassa är viktigare då ska man göra som ltl 

Gun Carlson föreslår.  
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Talmannen  

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Henry Lindström 

Herr talman! Som medlem av social- och miljöutskottet har jag haft nöjet att 

få vara med och behandla den nya barnomsorgslagen. Som har konstaterats 

tidigare har vi tyckt att det har varit ganska roligt eftersom vi har hållit på så 

pass länge. 

Om man tittar på hur det ser ut ute i vårt samhälle när det gäller barnom-

sorgen på Åland idag, kan man jämföra den med hur det är i riket och i Sve-

rige. Vi kan jämföra oss med vilket område som helst och vi kan konstatera 

att vi i våra kommuner har en fantastisk fin barnomsorg.  

Debatten hittills idag har handlat väldigt mycket om en paragraf och en 

förändring av rätten till barnomsorg. Framställningen handlar om mycket 

annat också. Jag tänkte jag skulle nämna det eftersom det är ganska länge se-

dan som framställningen kom till lagtinget.  

Vi har det avgiftsfria skoluppskovsåret som finns med. Vi har krav på till-

gång till specialbarnomsorg och specialbarnträdgårdslärare. Vi har rätt till 

fritidsverksamhet för ungdom i yrkesträningsundervisning och så har vi den 

begränsade rätten för barnomsorg för barn under tre år. Vi har också lagstad-

gade möjligheter för kommunerna att ordna barnomsorg i gruppfamiljedag-

hem.  

Under ett antal år har det funnits olika förslag till förändringar av barnom-

sorgslagstiftningen som sedan har strandat på olika grunder. Nu har vi kom-

mit så här långt att vi efter en omfattande behandling i social- och miljöut-

skottet har ett utskottsförslag om godkännande av denna lag. Som tidigare 

nämnts här så har vi i synnerhet behandlat § 17 som har tagit mycket tid. Vi 

tycker fortfarande inte att upplägget av paragrafen är optimal. Vi har en kläm 

med om att man borde titta på det så att man skulle få det tydligare. 

Även § 24 som berör privat barnomsorg har upptagit mycket tid. Vi kon-

staterade i utskottet att vi gärna hade velat göra förändringar. Men sedan 

kom vi fram till att de förändringar som vi skulle ha velat göra skulle ha inne-

burit så pass stora förändringar att det handlar om lagberedningsarbete. Som 

ni kan se av utskottets förslag så har vi redan gått in och gjort ganska mycket 

förändringar och förtydliganden. Därmed har vi valt att lägga en kläm som 

går ut på att vi skulle kunna få en lika konkurrens för den privata barnomsor-

gen.  

Eftersom det är så pass komplicerade saker som det här handlar om och 

det kan vara svårt att genom lagstiftningen läsa sig till vilka rättigheter man 

har och hur det ska tolkas så är det viktigt att landskapsregeringen kommer 

med anvisningar både till föräldrar och till socialarbetarna i kommunerna så 

att man kan göra rätta tolkningar av vad de här rättigheterna innebär.  

Från centerns sida omfattar vi det här förslaget och vi tror att det kan bli 

en bra utveckling för barnomsorgen genom den här lagstiftningen.  

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Här har vi en lagframställning som är över ett år gammal och 

där betänkandet nu kommer ifrån utskottet. Det är naturligtvis inte bra. Det 

är mycket illa. Om utskotten inte är nöjda med lagframställningar så bör de 

fortast möjligast skickas tillbaka eller att landskapsregeringen återta dem.  
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Av de följande som jag tänker säga ser man kanske vad som hade varit det 

rätta. Den här ettåriga fördröjningen är ändå majoritetspartiernas ansvar. 

Den tog ett halvår förrän nivågarantilagen inte förhindrade den här lagstift-

ningen, vilket bedömningen faktiskt var, att nivågarantilagen förhindrade 

den här lagstiftningen. Osäkerheten var så stor att man kan dra slutsatsen att 

nivågarantilagen förhindrade lagförslaget. Det är en sak som borde ha klare-

rats redan på landskapsregeringsnivå.  

Den andra stora orsaken till förseningen är de behov som utskottet kom 

fram till när det gällde flera paragrafer, att de inte var bra. Varför var de inte 

bra? Ja, de var inte bra för brukaren. Det var flera paragrafer som inte alls var 

någon bra lagstiftning. Det var en sådan lagstiftning som brukarna inte skulle 

ha förstått. Många brukare av den här lagen är helt vanliga föräldrar. Vi har 

många andra lagstiftningar där huvudsakligen myndigheterna är brukare och 

då kan man ha lite lägre krav att förstå vad lagstiftaren har menat.  

Här är det alldeles uppenbart att om man ska göra korrekta tolkningar av 

t.ex. § 17 så behöver man juridisk hjälp. Jag tycker inte att lagtinget ska ägna 

sig åt sådan lagstiftning. Min målsättning, när den här framställningen kom 

till utskottet, var att hjälpa till med att få den begriplig, förståelig och använ-

darvänlig. § 17, under vilka förhållanden man har rätt att få barnomsorg, blev 

exempel på orsaken till den andra stora fördröjningen. Vi försökte helt enkelt 

hitta formuleringar, det var i flera paragrafer men främst i § 17, som var rim-

liga ur brukarens synpunkt och det lyckades vi bra med. Men då fick vi med-

delande från regeringspartierna att det var för mycket lagberedning och så 

kunde vi inte göra. För min del, som erfaren lagstiftare, kan jag hålla med om 

att det var på gränsen. Men egentligen var det inte så problematiskt eftersom 

det var samma innehåll men med ett budskap som folk förstod. Lagstiftnings-

resultatet var detsamma som i den här halvt obegripliga lagstiftningen. Då 

undrar jag, är det då lagberedning? Nå, inte mycket! Det är förtydligande av 

lagstiftning. Det är det som vi i utskotten här i lagtinget sysslar med hela ti-

den och som är vår uppgift, att förtydliga och förbättra den lagstiftning som 

kommer ifrån landskapsregeringen. Jag tycker att det blev ett felaktigt beslut 

när man bestämde sig för att man inte skulle göra de här förbättringarna och 

förtydliganden. Man fick kalla fötter och det enda vi kunde komma överens 

om var en kläm till landskapsregeringen när det gäller § 17. Samma blev det 

beträffande § 24, det gällde de privata alternativen i framtiden, jag ska åter-

komma till det. Det här var lite bakgrunden till den här förseningen. 

Det har också haft att göra med det numera klassiska i lagtinget, att våra 

sekreterare inte räcker till för utskotten. Man ska dela på sekreterarna på ett 

sådant sätt att utskottet inte kan sammanträda när utskottet har ordinarie 

sammanträdestider. Det här tror jag faktiskt är en viktigare fråga än att få en 

reception en våning ner med ny personal. Jag tycker att prioriteringarna från 

lagtingets ledning nu är felaktiga.  

Herr talman! Man talar bara om att den subjektiva rätten försvinner. Men 

det är bara en liten del av den subjektiva rätten som försvinner. Det är natur-

ligtvis en försämring. Dessutom har vi försämrat på det viset att hittills har 

det varit en dygnet runt rätt till barnomsorg, 24 timmars rätt, 7 dagar i veck-

an i många fall. Det har utskottet avgränsat genom att ange en maximiregel 

för kommunens skyldighet att tillhandahålla barnomsorg med ett visst antal 

timmar i månaden. Sedan har vi förbättrat för kommunerna, det är ingen 

som har talat om det, det gäller begreppet om överinskrivning. I framställ-
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ningen ville man egentligen inte ha någon överinskrivning, så att det normalt 

på daghemmen om det ska vara 16 barn så ska det inte finnas mer än 14 barn. 

Medan vi i utskottet har konstaterat att för att det ska kunna finnas 16 barn 

så måste det kanske förekomma en viss överinskrivning i alla fall så att man 

som normal regel närmar sig den beläggning som är tänkt. Samt att man inte 

som normal beläggning har en mindre beläggning än det som är tänkt, ef-

tersom vi ändå har ganska små grupper här i vår åländska barnomsorg.  

När det gäller ytorna har vi förenklar betydligt. När det gäller språket var 

jag bekymrad för framställningen för där framgick inte vad som avsågs med 

språkparagrafen och därmed var den också svårtolkad. Där kanske också be-

hövdes juristhjälp för att tolka språkparagrafen, särskilt när det uttryckligen 

gäller användandet av finska språket i våra daghem. Politikerna tycks smyga 

runt den där frågan. Det finns ingen orsak att göra det, Åland är enspråkigt 

svenskt. Förvaltningsspråket är svenska. Det innebär ju inte att man inte se-

dan kan använda andra språk, vilket vi nu tydligt har försökt redogöra för i 

motiveringarna, så att det blir bra på det viset. I lagtinget gjorde man en tyd-

lig beskrivning, också när den här lagstiftningen togs förra gången, vad man 

avsåg med språkparagrafen.  

Sedan var det långa och stora svårigheter kring de privata daghemmen. 

Vår lagstiftning har varit och är fortsättningsvis uppbyggd för att barnomsor-

gen ska skötas av kommunerna, den ska skötas av samhället. Både väster och 

öster om oss ha de privata alternativen ökat kontinuerligt. Vi ligger långt efter 

när det gäller den biten. Offentlig sektor konkurrerar helt enkelt ut den pri-

vata sektorn också inom barnomsorgen på Åland. Man kan skylla på vår små-

skalighet, men jag vill också säga att man kan skylla på vår lagstiftning. Den 

är uppbyggt helt och hållet på att det finns ett väl fungerande kommunalt 

monopol när det gäller barndagvården. Sedan har man missförstått den här 

paragrafen som har gällt den privata dagvården, att den inte fullt ut täcker 

kapitalkostnaderna, alltså investeringskostnaderna, ifall man vill bygga nytt 

eller vill hyra. Men det har klargjorts under ärendets beredning i utskottet 

och det framkommer också klart av betänkandet, hoppas jag, att så inte är 

fallet. Man betalar också för de privata. Problemet är att varje kommun beta-

lar olika utgående ifrån vilka kostnader kommunen har. Det betyder att i pri-

vata daghem, som normalt har rekrytering från flera kommuner, betalar för-

äldrarna olika beroende på från vilken kommun de kommer. För det privata 

daghemmet är ju inte kostnaderna olika, både driftskostnader och kapital-

kostnader är lika utslaget per barn. Vi var ganska långt också i korrigeringen 

av den här paragrafen. Men där blev det nog lagberedning. Jag håller med re-

geringspartierna om att det blev lite för mycket lagberedning. Där är det rim-

ligt att vi har en kläm som uppmanar landskapsregeringen att söka modeller 

som befrämjar att kommunerna kan finna lösningar tillsammans med sin 

egen verksamhet och privata intressenter så att man kan få en växande privat 

sektor inom det här området. Där är motiveringarna i betänkandet ganska 

tydliga och klara. Jag hoppas att kommande landskapsregeringar kan ta den 

kastade handsken och se till att vi blir mera nordiska och inte så socialistiska 

som vi har tenderat att bli här på Åland i den här frågan.  

Sedan har jag en förhoppningsfull frågeställning till landskapregeringen, 

jag har faktiskt ställt frågan förut härifrån talarstolen. Läser ministrarna och 

lantrådet dessa framställningar som går till lagtinget? Det är nog en förut-

sättning eftersom vi inte heller har någon fungerande lagkontroll . Det är 
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nödvändigt att ministrarna ägnar sig åt att ordentligt lusläsa de här lagarna. I 

den här lagframställningen fanns det i paragraferna 9,16, 20 och 31, åt-

minstone i de tre förstnämnda, direkta felaktigheter som man till och med 

märker när man läser igenom det ganska snabbt. Men läser man inte så mär-

ker man inte den typen av fel. Samma var det i motiveringarna till § 17, där 

fanns det också felaktigheter som utskottet nu har gått in och påpekat.  

När det gäller § 31, frågan om rättelseyrkande och besvär, så är det också 

där viktigt att lagberedningen och landskapsregeringen ser det ur brukarens 

synpunkt. Är det här begripligt för brukaren? Inom den här sektorn är det 

inte alldeles ovanligt med särskilt rättelseyrkande och läsarna av den här la-

gen får ingen hjälp av framställningen. Tyvärr har det varit så här tidigare 

också, det är ju synd att det inte har korrigerats tidigare. Med den formule-

ringen som nu finns i paragrafen har vi någon slags information som kan 

fungera, så att man kan se hur man ska bära sig åt. Det är tre olika besvärs-

former samt före det en möjlighet till rättelseyrkan. Det framkom inte över-

huvudtaget av framställningen.  

Detta, herr talman, med 5 minuter och 42 sekunder över tiden var mitt in-

lägg. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Beträffande § 17 sista momentet så är frågan om det är en 

förbättring eller försämring. Här går utskottet uttryckligen emot social-

minister Sjögrens vilja och målsättning när utskottet inför tidsbegräns-

ningen i form av 10 timmar per dygn och 200 timmar per månad. Här 

kan t.ex. personer som arbetar i skift eller vakar på sjukhus eller inom 

äldrevården få bekymmer. Man behöver barnomsorg både sena kvällar 

och nätter när man jobbar och sedan dagtid då man måste sova för att 

orka jobba följande natt igen. Här är frågan om det var en förbättring el-

ler en försämring?  

Ltl Roger Jansson, replik 

Talman! Svaret på den frågan är väl ganska klar. Formellt är det ju en 

försämring eftersom det är en begränsning av de rättigheter som har 

funnits tidigare, som väl folk inte har känt till att har funnits, men de 

har funnits där. Nu maximerar man den rättigheten. I praktiken så är 

det varken en förbättring eller en försämring, eftersom det anges att 

man i särskilda fall kan man också avvika från huvudprincipen. Det är 

precis det som har gjorts hittills också. I särskilda fall har man beviljat 

barnomsorg på mycket obekväma arbetstider. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Det var ett bra anförande. Jag kan i princip helt och 

hållet hålla med. Jag begärde replik främst när det gäller § 17. Jag vill 

göra ett förtydligande. Det kunde tolkas som om det var landskapsrege-

ringen som påverkade oss i beslutet. För min del var det nog ett eget be-

slut. Landskapsregeringen var inte delaktig i det beslutet. Jag tyckte att 

det började gå så pass långt och vår paragraf hade inte varit på remiss. 

Vi hade ett klämförslag redan tidigare att man behöver komma med ett 
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nytt lagförslag. Då kunde man också ta med sig det resonemanget och de 

tankarna som vi har haft kring den här paragrafen. Vi gjorde det nog i 

samförstånd med landskapsregeringen även om vi inte hade tjänste-

männen helt med på tåget, men i princip så omfattade de lagförslaget 

och tyckte att det var ett bra förslag. Arbetet som vi gjorde är inte på nå-

got sätt bortkastat. Det var jag själv som fick kalla fötter, som ltl Jansson 

antyder. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Var och en måste ju få tala om sina bevekelsegrunder. Jag 

har all orsak att tro på vad utskottsordförande här säger om sina beve-

kelsegrunder. Men visst var det lite speciellt när vi i två intensiva måna-

der hade suttit och jobbat med den här paragrafen för att brukarna 

skulle förstå den och hade nått ett ganska bra resultat och sedan fick vi 

meddelande från regeringspartiernas representanter att vi skulle återgå 

till framställningens formuleringar och försöka göra dem bättre istället. 

Det var lätt för mig i en sådan situation, när jag hade lagt ner ett så in-

tensivt arbete, att göra den tolkningen att beskedet kom från högre ort. 

Jag har inte trott att det finns någon högre ort än lagtinget, kanske det 

finns?  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Vi hade lite meningsskiljaktigheter där. Jag ville 

ändå passa på tillfället att tacka ltl Jansson för att han var mycket be-

hjälplig i fortsättningen i arbetet med § 17, trots att det var med stort 

missnöje.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Det är helt rätt och riktigt det som ltl Roger Jansson anför när 

han säger att det är beroende av vilka kostnader respektive kommun har 

haft beträffande sin egen verksamhet. Det är den som ligger som grund 

när det enskilda daghemmets stöd från kommunen ska räknas ut. Det är 

väldigt avhängt om man just har investerat eller om investeringen är 

gjord för länge sedan. Det blir helt avhängigt av hur de enskilda dag-

hemmen klarar sin finansiering och sin ekonomi när man får 90 pro-

cent. Ibland kan det vara väldigt tuff att få den ekvationen att gå ihop för 

det enskilda daghemmet. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det är riktigt. Min kunskap säger mig att det inte alltid 

heller bara är det att kommunerna har kostnader i sin egen verksamhet 

som de räknar det här utifrån. De räknar också på lite olika sätt. Det är 

egentligen två orsaker till att det blir stora skillnader beroende på vilka 

kommun barnet kommer ifrån som ska vara på privat daghem. Därför 

var vi långt komna i arbetet att ha en landskapsschablon som skulle tas 

fram på basen av den här lagstiftningen och som skulle ligga till un-

derlag för de här beräkningarna. Då hade vi fått en rimlig nivå för de 

privata daghemmens kalkyler. De privata daghemmen hade då vågat 
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satsa på annat sätt än vad de vågar idag där det finns många oklarheter i 

kalkylen för deras del. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag tror att det skulle ha varit väldigt välkommet. Idag får man 

90 procent som kan variera väldigt mycket beroende av den egna kom-

munens kostnader för barnomsorgen. 10 procent ska vara avgifter. Det 

sägs också att avgifterna inte får avvika betydligt från den egna kommu-

nens barnomsorgsavgifter. Man är ändå ganska låst av möjligheten att 

expandera, investera, betala räntor och att amortera. Det är nog ganska 

tufft för de kvinnor, för det är oftast kvinnor som startar privata dag-

hem, att göra det och att sätta sig i skuld men ändå inte riktigt kunna ta 

ut någon vinst. Man gör det för att man kanske brinner för en viss sär-

skild pedagogik.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det är lite sorgligt att vi inte har befrämjat den här typen 

av kvinnligt företagande som kunde ha varit ganska stort på Åland. Vi 

kan vara lite sorgsna för att vi inte har gjort det. 

En nackdel med den här schablonen känner vissa kommuner av som 

har en billigare barnomsorg än andra. De kanske får en högre kostnad 

för de privata daghemmen. Det hade vi i utskottet tänkt klara av på det 

viset att inte tvånget för kommunerna skulle föreligga att behöva betala 

om föräldrar skickar sina barn till privata daghem såsom daghemslag-

stiftningen anger. Det innebär idag att kommunen kan få dubbla kost-

nader för sin barnomsorg. När vi skulle gå in för ett nytt system hade vi 

tänkt ta bort den delen så att det hade blivit mera rättvist.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Talman! Det var ett väldigt bra anförande som ltl Roger Jansson hade. Till 

detta vill jag bara försvåra ytterligare bilden av att när ett enskilt daghem ska 

starta och det är mycket kontakt med kommunen så vill jag också erinra om 

att kommunens representanter är oftast ointresserade. Vi kommunpolitiker 

uppmuntrar inte heller till det. För man motiverar alltid det med att kommu-

nen ändå måste ha den här beredskapen. Det blir inte billigare för kommu-

nen. Man måste ändå ha sin personal och man måste ha alla de dessa kostna-

der som man ändå har för kommunens barnomsorg. Det här blir bara ytterli-

gare en kostnad. Det tänkandet försvårar för det privata företagandet. Man 

uppmuntrar inte till det vilket jag tycker att är synd.  

Nu till barnomsorgslagstiftningen. Det är roligt att vi har kommit så här 

långt. Jag har haft ganska mycket att göra med barnomsorgslagstiftning un-

der mina år, både i kommunala sammanhang men också här i lagtinget. Jag 

tycker det är väldigt roligt varje gång en sådan här lagframställning kommer. 

Jag läser intresserat genom den. Det är mycket som är förbättrat genom den 

här lagframställningen. Vi har rätt till avgiftsfritt skoluppskovsår. Vi har till-

gång till specialbarnomsorg. Vi har rätt till fritidsverksamhet för barn i års-

kurs 1 och 2 med arbetande eller studerande föräldrar. Vi har rätt till fritids-

verksamhet för barn med specialundervisnings-, träningsundervisnings- och 
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också yrkesträningsundervisningsverksamheten. Vi möjliggör för kommu-

nerna att påbörja verksamheter med gruppfamiljedaghem. Det är flera kom-

muner som har fått dispens för att påbörja det. Det är en väldig lyckad verk-

samhet, det är bra att det kommer att lagstiftas också om detta. 

Jag anförde i remissdebatten att det skulle vara skäl för utskottet att när-

mare titta på den delen vad beträffar brottsligt bakgrund, det har man gjort. 

Jag hade hoppats på att man hade skrivit bättre om det, att man skulle ge 

landskapsregeringen i uppdrag att ändra den lagstiftningen som finns idag. 

Idag säger man att den som jobbar med barn ska underkasta sig utredningen 

om brottslig bakgrund om man jobbar mer än tre månader. Man kan också 

behöva göra det om man jobbar kortare än tre månader. Om man jobbar en 

månad hinner man göra mycket skada om det är så att man har den intent-

ionen att man ska göra skada till den man arbetar med. Där hade hoppats på 

ändrad lagstiftning. Men ännu finns det en möjlighet att landskapsregeringen 

gör en översyn och kommer till lagtinget vad beträffar den lagframställning-

en. 

Jag anförde också i remissdebatten om övergångsbestämmelser. Det är bra 

att det nu är medtaget att de barn som idag finns i barnomsorgen och föräld-

rarna har tänkt sig, när man går på föräldraledighet, att ha sitt barn kvar i 

barnomsorgen, att man kan ha barnet kvar under övergångsperioden. Det här 

gäller dem som ännu inte är i barnomsorgen som kommer att leva efter den 

här nya lagstiftningen. Det tycker jag att är bra. Alla har varit med om den 

debatten. Alla föräldrar till små barn idag vet att den här debatten har före-

kommit och man lär sig att leva med den här tanken.  

Från vår sida förespråkar vi att man tar bort den subjektiva rätten. Det har 

vi sagt redan i remissdebatten. Det är ingenting nytt för någon att vi stöder 

den tanken. Vi har inte stämma och säte i social- och miljöutskottet. Vi sade 

redan remissdebatten att det är säkert en nödvändig åtgärd för att vi också 

framdeles ska kunna erbjuda all den service som vi är satta att göra i kom-

munerna. Den som verkligen behöver barnomsorg till sina barn ska också ha 

barnomsorg, de som har arbete eller de som studerar. 

Jag tycker att det har varit en intressant diskussion, kanske tidvis lite väl 

infekterad här idag. Jag tycker att det också är ganska avslöjande hur vi i 

olika partier ser på den kommunala servicen. Det utbud som man enligt lag-

stiftning erbjuder sina invånare ska räcka till väldigt mycket. 

Jag antecknade själv under debatten som föregicks här tidigare mellan de 

socialdemokratiska företrädarna och de andra i salen. Jag skrev upp t.ex. 

ungdomsverksamhet, fritidsverksamhet, åldringsvård - ett exempel bara är 

färdtjänst, små klasser i skolan, trafiksäkerhet i kommunerna, handikapp-

medel för dem som behöver. Ni som är kommunpolitiker har också noterat 

att vi har fått ett brev sänt till kommunerna där man anser att man inte förfar 

på ett rättmätigt sätt. För att kunna erbjuda all den här servicen just när man 

som mest behöver det, då tror jag att det här är den rätta vägen att gå, att 

man har mod att prioritera för att möjliggöra att tänka nytt. Det här som jag 

har sagt är sådant som redan är lagstiftat om. Men tänk hur mycket mera och 

hur mycket nytt vi egentligen skulle vilja införa och erbjuda våra kommunin-

vånare när vi ser att behovet växer åt något håll.  

Eftersom inte vi ifrån obunden samling har någon sedelpress, brukar ltl 

Sundman säga, så måste vi ta de här besluten som säkert är jobbiga för en 



  

  435 

del. Men det gör det också möjligt att tänka nytt, tänka framåt och införa 

även annan service för dem som mest och bäst behöver det i kommunerna. 

En sak till som kanske inte direkt rör den här lagframställningen men som 

jag hoppas på, som jag väntar på och som är en prioritetsfråga från vår sida 

är lagstiftningen om hemvårdsstödet. Att öka hemvårdsstödet är en priori-

tetsfråga från vår sida. Det borde möjliggöra det här. Det här blir kanske en 

billigare kostnad för kommunerna, men med den summan kan man i så fall 

införa ett högre hemvårdsstöd. En del kommuner har gjort det här redan. 

Obundna i flera kommuner har lyft den här frågan och har också lyckats föra 

in ett högre hemvårdsstöd. Vi ger en möjlighet att prioritera på ett annat sätt, 

vilket jag företräder. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Vtm Gun-Mari Lindholm tar upp flera intressanta 

aspekter. En av de aspekterna var grunderna till barnomsorgen ur ett 

föräldraperspektiv. Det var när kvinnorna stod på barrikaderna för rätt 

till barnomsorg för att kunna yrkesarbeta och för att kunna skrapa ihop 

till egna pensionspoäng. Det är mycket viktigt att vi kommer ihåg det i 

debatten. Grunderna till barnomsorgen ur ett föräldraperspektiv är att 

man ska kunna yrkesarbeta.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Från vår sida ser vi det både ur ett föräldraperspektiv, när man 

behöver barnomsorg då ska man också få det, men vi ser det också ur ett 

barnperspektiv, vilket också är viktigt. Båda dessa perspektiv är viktiga i 

den här frågan.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Även där är jag helt enig med vtm Lindholm. Vi har en 

portalparagraf i barnomsorgslagen som pratar om barnomsorg ur bar-

nets perspektiv. Vi har satt starka kvalitetskriterier för den åländska 

barnomsorgen ur barnens perspektiv. Vi har kriterier på utrymmen och 

på personal osv. Det är väldigt, väldigt viktigt. Också när kommunernas 

tillgångar minskar är det viktigt att ha de kvalitetskriterierna i lagstift-

ningen.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Man ska kunna få den kommunala servicen när man som 

bäst behöver den, säger vtm Gun-Mari Lindholm. Det är en av orsakerna 

till varför socialdemokraterna vill behålla den subjektiva rätten. Det är 

för att vi anser att föräldrarna är de som bäst kan bedöma när de har 

behov av barnomsorg. Det är ju en kommunal service som kostar och 

kostar ganska mycket. Jag tror inte att man utnyttjar barnomsorgen om 

man inte verkligen bedömer att man behöver den. Nu lämnar man över 

rätten till kommunen att göra behovsprövningen, vilket vi anser är att 

inkräkta på individens valfrihet. 
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Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Det här med behovsprövningen från kommunernas sida var 

inte med i det tidigare förslaget. Det är någonting som man har gjort 

som någon form av kompromiss, kan jag tänka mig. Den tycker jag inte 

är särskild lyckad. Från vår sida tycker vi att det är väldigt viktigt att när 

man behöver barnomsorgen som mest, när man arbetar eller när man 

studerar, då behöver man någon som har hand om barnen när man inte 

själv har den möjligheten att göra det. Är man däremot hemma med ett 

litet barn då anser vi att man har den möjligheten. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Ja, även om man är hemma med ett litet barn så behöver man för den 

skull inte alltid vara kapabel eller i bästa skick att ta hand om ett äldre 

syskon. Vi har fått ganska många exempel när mammor får förloss-

ningsdepression eller när bebisen har spädbarnskolik. Då kanske inte 

mamman alltid är bäst lämpad att ta hand om ett äldre syskon. Man mår 

så dåligt att man knappt kan ta hand om sig själv. Är man i det skicket så 

orkar man inte heller be om hjälp och allra minst börja ansöka om dis-

pens. Det har vi fått ganska många vittnesmål om att så är fallet. Det blir 

ännu ett större ansvar t.ex. för barnrådgivningarna att se på mammor 

när de mår dåligt på grund av de här orsakerna som jag just nämnde. Vi 

tycker att det här är ett dåligt förslag. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag kan ha en viss förståelse för det där resonemanget. Som jag 

ser det, om en kvinna får en förlossningsdepression då står man också 

under vård. Då är det säkert ett undantag ifrån den här regeln. Jag tyck-

er inte man kan bygga en lagstiftning på undantag. De undantagen som 

har anförts här idag i debatten från socialdemokraternas sida är sådana 

undantag som säkert kommer att lösa sig, därför att man är då i behov 

av vård.  

Sedan att man har dagar då barnen har sovit dåligt eller att man har 

andra behov av att sova, det har vi alla upplevt. Jag tror inte heller att 

man ska bygga lagstiftningen på det undantaget. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Vtm Gun-Mari Lindholm hyser förhoppningar om att den 

här försämringen i barnomsorgslagen ska ge kommunen pengar att 

satsa på annan social verksamhet. Jag är lite tveksam till det. Det beror 

ju naturligtvis helt på hur mycket pengar man sparar in. Har vtm Gun-

Mari Lindholm alls någon aning om vilka besparingar som kommunen 

skulle göra på den här försämringen? 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag hyser inga förhoppningar. Jag tror att man har en större 

möjlighet att prioritera. Jag ser åtminstone i min egen hemkommun att 

vi har väldigt stora behov beträffande handikappmedel, undervisnings-

grupperna, fritidsverksamheten, ungdomsverksamheten, för att inte tala 

om det som vi redan idag har lagstadgat om äldreomsorgen. Dessutom 
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har jag, och det har också ltl Barbro Sundback, förespråkat en äldre-

omsorgslag. Den lagen tror jag också medför att vi måste prioritera om 

vad beträffar de medlen som står till buds. Medlen ökar inte vad vi kan 

se. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det var just det där sista som jag vill polemisera mot. Jag 

har inte en sådan negativ syn på samhällsutvecklingen. I ett tidigare an-

förande försökte jag säga att visst har vi högkonjunkturer och visst har 

vi lågkonjunkturer. Lågkonjunktur betyder ju inte att vi går ner till nå-

gon sorts forntid och börjar om från början igen. Tvärtom, Åland kom-

mer ändå ekonomiskt att klara sig rätt så lindrigt och efter varje lågkon-

junktur kommer en högkonjunktur igen. Annars skulle vi inte riktigt ha 

någon samhällsutveckling och inte någon välfärdsutveckling. Jag delar 

inte den här väldigt negativa synen att nu ska vi ta bort förmåner från de 

ena och de andra grupperna för att ge åt de äldre. Däremot finns det 

idag en stark högerpolitik, att samhället inte ska satsa så mycket på väl-

färd. Pengarna ska i privata fickor och man ska konsumera, det är da-

gens politik och inte tänka på andra. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Socialdemokraterna har, genom sin ordförande ltl Gunell väl-

digt många gånger ifrån den här talarstolen, anfört att det är en dålig 

ekonomisk situation vi befinner oss i. Man måste prioritera om och man 

måste tänka annorlunda. Det har jag i mitt minne och det understöder 

jag. Jag tycker att det här är väldigt bra tankar. Jag är inte för att vi ska 

öka inkomstskatterna. Jag har inte heller hört att socialdemokraterna 

har understött de förslag som vi har kommit med ifrån vår sida när det 

gäller företagarnas förutsättningar att expandera, som gör att vi får flera 

i arbete och att sysselsättningen stiger. Jag vet inte riktigt hur ekvation 

ska gå ihop? Men jag är beredd att prioritera. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Olof Erland 

Fru talman! När vi debatterade den här frågan den 15 mars i fjol så var det 

väldigt mycket tal om att det var en politisk reform. Det var någonting som 

skulle förbättra samhället, inte med utgångspunkt att det var någonting som 

låg efter de övriga nordiska välfärdssamhällen. Välfärden skulle förädlas, för-

bättras och reformeras. Bakgrunden var delvis ekonomisk. I september 2008 

dök ekonomierna globalt. Vi fick då dras med en mycket stor reducering av 

vår finansiella tilldelning genom klumpsumman och också senare med 

skattegottgörelsen. Det var inte detta som var drivkraften men insikten växte 

om att vi måste se över våra välfärdssystem. Vi kan inte ge allt åt alla såsom vi 

nästan hade kunnat göra under en stark inkomstexpansion under 70-talet 

och 80-talet, med vissa nedgångar. Då kunde man ge förmåner, man kunde 

se sig om i omgivningen och säga att vi ska ha det bättre.  

Nu tänkte man att vi ska ha det minst lika bra, men kanske vi ska ha det på 

ett annat sätt. Det betyder att man ser över förmånerna och gör det utifrån 

ideologiska utgångspunkter. 
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Det är ganska intressant att höra idag här i lagtinget att de ideologiska ut-

gångspunkterna från de partier som står bakom den här reformen är ganska 

likartade. Vi vill måna om ekonomin samtidigt som vi säkra välfärden för 

dem som verkligen behöver den. Man måste se var behoven finns. 

När ekonomin dök i september 2008 var det två faktorer som var viktiga 

om man sammanfattar det. Det ena vara bevarad välfärd när det gäller kärn-

verksamheten; hälso- och sjukvården, kommunernas socialvård inklusive 

barnomsorg och utbildningen. Det andra var arbetslinjen, så länge folk har 

arbete så tjänar man ihop till skatter, man försörjer sig själv på sin lön och 

man tär mindre på samhällets övriga resurser, som då avdelas inom välfärds-

sektorn till de mest behövande.  

När den här reformen diskuterades var det väldigt mycket tal om nivå-

garantilagen. Den var helt avgörande för Ålands framtid enligt socialdemo-

kraterna. Med nivågarantilagen kunde man tillförsäkra välfärden, utan var 

det elände. Nå, vad hände? När man började se på konsekvenserna av nivå-

garantilagen, den rättsosäkerhet som det betyder och den svårigheten som 

det var att tillämpa lagen så var alla eniga om att ta bort nivågarantilagen. 

Därför behandlar vi idag den här framställningen och betänkandet från ut-

skottet som ett ärende som kan avgöras med enkel majoritet. Man har kon-

statera att nivågarantilagen inte behövs därför att vi har en grundlag 19 §, vi 

har en självstyrelselag 44 § som säger att här ska vi eftersträva förmåner som 

är jämförbara med omgivningen. Vi ska då tillförsäkra grundläggande rättig-

heter.  

Lagutskottet kunde konstatera att den subjektiva rätten att ha barn på da-

gis när man har barn hemma inte tillhör den grundläggande rättigheten som 

avses i grundlagen. Lagutskottet ska enligt vårt system anses vara auktorita-

tivt när det gäller utlåtandena av den typen. Det är en utgångspunkt som jag 

utgår ifrån att social- och miljöutskottet har haft.  

Det här är en politisk fråga. Vi vill välja välfärd. Vi vill välja välfärd som vi 

själva bedömer. Vi tror oss ha förmågan, viljan, kunskapen att kunna avgöra, 

ta beslut och genomföra i Ålands lagting. Det är vårt politiska system, det är 

vår demokrati att välja. Gör vi ett dåligt på val så finns det en debatt, en poli-

tisk process som gör att vår sammansättning förändras. Det är så det ska vara 

i ett dynamiskt demokratiskt samhälle. Här har vi vridit och vänt på välfär-

den och kommit fram till att den barnomsorg som vi ger på Åland är av hög 

kvalitet. Den ekonomi som vi har på Åland är ansträngd och då måste vi 

kombinera och välja. När vi väljer välfärd så har lagutskottet också sagt att 

man ska se på utvecklingen i omgivande regioner och faktiskt ta det här på 

allvar. Vi vill ha samma sociala trygghet på minst samma nivå som i övriga 

omgivande regioner. Det betyder inte att det ska vara likriktat eller riksriktat, 

utan det är det som passar vår befolkning enligt våra värderingar. 

 I och med den här lagstiftningen har vi tagit ett steg framåt i självstyrelse-

politiken och sagt att det är vår ideologi, våra värderingar som vi med ansvar 

inför folket ska omsätta i lagstiftning. Det är vår självstyrelse. För att visa lite 

vad det handlar om att man faktiskt kan lita på ålänningarnas som ett väl-

färdsfolk, i alla fall en majoritet, så kan man ta de siffror som finns när det 

gäller barnomsorgen och jämföra Åland och riket.  

När det gäller barnomsorgen totalt, räknat per invånare för att man ska 

kunna jämföra, så betalar ålänningarna drygt 900 euro per invånare för 

barnomsorgen totalt. I riket betalar man 667 euro per invånare. Skillnaderna 
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finns på flera områden, vilket visar att man väljer olika. I riket har man t.ex. 

förskoleundervisning för 35 euro per invånare totalt sett i landet. Vi har noll, 

vi har inte förskolundervisning. Däremot har vi barnbidrag 317 euro per in-

vånare och i riket har man 268 euro per invånare. Det är väl ändå en rättighet 

som tillkommer alla medborgare, alla barn. Barndagvården sammanlagt på 

Åland är 588 euro per invånare och i riket är det 399 euro per invånare. 

När det gäller anstalts- och familjevård, barnskydd, där har man i riket 97 

euro per invånare och Åland har 18 euro per invånare. Är det ett välfärdsval? 

Ja, det kanske är en konsekvens av att vårt samhälle är tryggare och är i 

mindre behov av barnskydd. Är det för att vi har mera resurser i barndagvår-

den? Är det för vi har flera barn i barndagvården eller vad beror det på? Det 

kan man diskutera. Det här är våra värderingar som vi har anpassat till vårt 

samhälle. 

Socialdemokraterna säger att det är en ideologi att man ska ge rättigheter 

åt alla. Är det en rättighet åt alla när vi ser till att det finns barnomsorg åt 

dem som behöver? Är det en rättighet när vi har högre barnbidrag? Eller är 

rättigheten just den subjektiva rätten för en liten grupp? 

Om man säger att ekonomin inte spelar någon roll, om vi då ska jämföra 

med alla andra så säger man till slut; varför ska vi betala så mycket för barn-

dagvården på Åland? Vi kan ju minska och spara några miljoner, som vi kan 

använda för annat, som en politisk grupp vill dela ut till sina kretsar. 

Jag vill för min del säga att sedan den 15 mars i fjol har ett ärende förts på 

bordet som verkligen är en fråga om självstyrelsepolitik. Att utskottet har ta-

git tid på sig det har jag ingen uppfattning om. Jag har lärt mig att när det 

gäller lagstiftning så ska det ta tid. Det kan ta mer tid eller mindre tid. Ett 

grundligt arbete är aldrig fel. Nu tycker jag att lagtinget har genomfört, bear-

betat och berett en reform som visar att Åland är ett välfärdssamhälle där vi 

av ideologiska skäl väljer arbetslinjen för män och för kvinnor. Det är en jäm-

likhetsfråga. Kvinnor ska både kunna ha familj och ha yrkesarbete. Det är en 

jämlikhetsfråga att män också ska kunna vara med familjen, ta hand om barn 

och att ha arbete.  

Syftet med hela barnomsorgslagen är för barnets bästa. Barnets bästa som 

utgångspunkt är ju mor eller far, både mor och far eller andra i familjen och 

samhället kommer in när det finns behov. Inte att samhället säger; ”så här 

ska ni ha det ni barn, så här ska ni ha det, föräldrarna ska inte blanda sig i det 

som vi, det auktoritära samhällets företrädare, säger att är bäst för er”.  

Tänk ändå på det fundamentala, jag vet inte om man behöver undervisa 

socialdemokraterna om detta med blommor och bin. Det är föräldrarna som 

gör barnen, inte staten. Föräldrarna vill ha barn, vill ta hand om barn, vill 

uppfostra barn och kan för det mesta göra det. När det finns behov har vi ett 

samhälle som tar ansvar, en stat som bygger upp välfärdssystemen som är till 

för barnens och därmed allas bästa.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Fru talman! Jag undrar var ltl Olof Erland har varit de sista timmarna 

när vi har diskuterat den här barnomsorgslagen? Är det staten, kommu-

nen eller föräldrarna som ska bestämma vad som är barnens bästa? Det 

är ju precis detta som den här frågan handlar om. Det är därför som vi 

protesterar mot att man tar bort den subjektiva rätten. 
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När jag fick mina tvillingar så var det socialnämnden i Mariehamn 

som skulle bestämma huruvida jag behövde heltids- eller deltidsvård för 

min dotter. Det var inte jag själv som fick bestämma. Det är precis det 

som ltl Olof Erland och de som står bakom den här lagen nu vill ha, att 

det är kommunen som ska bestämma och inte föräldrarna vad som är 

barnets bästa. 

Ltl Olof Erland, replik  

Fru talman! Jag har rört mig i huset hela dagen, högtalare finns överallt. 

Ibland tänkte jag att jag kanske ändå skulle stänga av högtalarna. 

Lagtinget som sitter här bestämmer att det ska finnas ett barnbidrag 

som är högre än i riket. Lagtinget bestämmer att det ska finnas barndag-

vård för alla som behöver det i vissa åldrar. Lagtinget bestämmer att det 

ska finnas särskilda stöd för adoptivföräldrar, att det ska finnas eftis, att 

det ska finnas stöd för dem som behöver specialstöd och sedan att det 

ska finnas ett behovsprövat stöd. 

Ett samhälle där varenda en människa eller alla som samlar sig till ett 

kollektivt säger; ”vi ska ha det här, vi ha det här och så ska vi ha det här 

för det är vår subjektiva rätt.” Jag bara frågar: Vem betalar för detta? 

Ska alla betala och alla ha allt så blir det inte över någonting för någon.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Det är uppenbart att man inte riktigt har förstått vad det är som man 

tänker lagstifta om. Vad är det i grund och botten som man tjänar på 

den här förändringen? Man försämrar för några barnfamiljer som har 

det här behovet. De här siffrorna som står i framställningen är inte kor-

rekta. De här pengarna som blir över hjälper inte äldreomsorgen, det 

hjälper inte att få högre hemvårdsstöd eller någonting annat. Man går in 

för att kommunen ska bestämma om vad som är barnets bästa, inte för-

äldrarna. Lagtinget tar bort föräldrarnas rätt till valfrihet.  

Ltl Olof Erland, replik  

Det är nog möjligt att det är många här som inte förstår. Egentligen är 

saken ganska enkel. Det finns föräldrar och det finns barn. De flesta för-

äldrar i de flesta sammanhang bestämmer över sig själva och sina barn 

under uppväxten så länge det finns arbete, välfärdssystem och så länge 

det finns en trygghet i samhället. Sedan finns det särskilda behov som 

kan vara nödvändiga att man prövar därför att man inte kan förutse 

dem. Om alla människor i samhället har särskilda behov hela tiden då är 

det nog dags att tänka igenom lite mera än vad socialdemokraterna gör. 

Jag tror att människorna sköter sina egna behov, sköter sina egna barn 

och tar hand om sina egna barn. Barnen vill vara med sina föräldrar i de 

allra flesta fall. Jag är tacksam för att detta lagting låter detta samhälle 

leva kvar. 

Talmannen  

Tiden är ute! 

Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! Det var ord och inga visor. Man förstår att ltl Olof Erland har 

haft en hord av trettioåriga kvinnor runt omkring sig innan han kom till det 

här anförandet. Skämt åsido, det här är en allvarlig sak.  
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Jag ska ta det från början. Ltl Olof Erland var inne på nivågarantilagen och 

han hade några svängar till socialdemokraterna. För historieskrivningens 

skull: Socialdemokraterna röstade mot den lagen som enda parti! Vem var 

det då som skulle ha detta? Ja, det var de borgerliga partierna. Man var rädd 

för att man inte skulle kunna garantera välfärden på Åland. Lagen var dålig 

och det var rätt att ta bort den i det här sammanhanget. Det var ju vi som ak-

tualiserade det via en väldigt smart ung mamma som såg att här skulle hon 

kunna trygga sin valfrihet. Hon visste hur hon skulle göra, hon skulle gå till 

domstol. Men, hela lagtinget reste sig som en man och tog bort den möjlig-

heten.  

Hur har det gått med välfärden sedan vi fick nivågarantilagen? Den till-

hörde egentligen fördelningen av budgetmedel. Det har inte gått så bra på 

alla områden. På en del områden har det gått bra. Jag skulle inte kritisera det 

om det var medvetna val, men det tror jag inte. Jag tror att tidigare regering-

ar inte har haft resurser att föra en självständig socialpolitik och har det inte 

ännu i denna dag. Det är ett resurskrävande område. Det kräver mycket 

kompetens och beredning. Därför har socialpolitiken inte haft några tydliga 

mål. Man har inte från regeringens sida alla gånger kunna fullfölja de ambit-

ioner som man har haft. Det är någonting som man kan konstatera, utan att 

lasta ansvaret på någon, utmåla någon som misslyckad eller inte så fram-

gångsrik. Det är ett mycket, mycket svårt politikområde. Därför har vi reso-

nerat att det är viktigt att hålla fast vid självstyrelselagens 44 § och det som 

var meningen med nivågarantilagen, att ålänningarna skulle ha minst samma 

förmåner som i riket. Vi hade gärna sett att man hade kommit med något nytt 

system som åtminstone garanterar den sociala tryggheten. Nu har vi ingen-

ting sådant. Nu ska man på egen hand försöka ta fram så mycket som möjligt 

och ibland tar man blankettlagstiftning. Fortfarande anser vi att det här poli-

tikområdet kanske inte fyller de nordiska välfärdsmålen och den politik som 

man för på andra områden i Norden. Man gör så gott man kan. Ibland lyckas 

det bättre och ibland sämre men tillfredsställande är det inte enligt oss. Det 

krävs mera resurser ju mer fri lagstiftning som vi ska ha på det här området. 

Då krävs det att man satsar resurser på offentlig sektor. Man kan välja. Ska 

man ha minst samma som i riket som en norm och så försöker man ge lite 

mera, så uppfattar ålänningarna vår självstyrelse. Varför skulle man annars 

ha självstyrelse, om man försämrar som nu lagtinget står i beråd att göra?  

Varför skulle man ha självstyrelse om det blir sämre än i riket för enskilda 

människor i deras vardag? Vi tycker att det är en dålig politik. 

Fru talman! Det har talats mycket om att den här försämringen skulle leda 

till förbättringar på andra områden för andra grupper. Det är därför som man 

försämrar för den här gruppen barnfamiljer. När man tittar i framställningen 

så har man i beredningen gjort ett sorts överslag på vilka kostnader som 

minskar för kommunerna. Det är 780 000 euro. Man har räknat ut detta så 

att man har tagit två årskullar a´280 och tagit 20 procent av dem. Då skulle 

det här röra sig om 56 barn. Det är en ganska realistisk bedömning. Sedan 

har man tagit detta gånger 14 000, 56 x 14000, som en årlig platskostnad för 

en dagisplats på Åland. I Mariehamn är den lägre. Då kommer man till 

784 000 euro. Men det är inte nettokostnad, det är brutto. Sedan betalar för-

äldrarna 13 procent i avgift. Det verkliga beloppet blir cirka 600 000 euro. 

Det ska 16 kommuner bygga upp sin äldreomsorg, fritidsverksamhet och allt 

annat på. Av dessa 600 000 kommer det kostnader till. Vi ska ju också för-
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bättra. Vi ska ge subjektiv rätt inom fritidsverksamheten för årskurs 1 och 2. 

Vi ska ha specialbarnomsorg och avgiftsfritt skoluppskovsår, det är 230 000 

euro. Det blir inte så mycket kvar då om jag räknar rätt. Vi ska dela på cirka 

370 000 euro, det har vi sparat in på den här försämringen. 

Håller detta när alla som ska behovspröva sedan ska få den här barnom-

sorgsplatsen i alla fall för att de har barn som har kolik eller de har andra svå-

righeter som gör att det är viktigt för barnet och familjen att barnet får gå på 

dagis? Då sjunker inbesparingsbeloppet igen.  

Fru talman! Jag undrar hur många barn det kunde röra sig om i Lemland? 

Om man utgår ifrån de här siffrorna så kan var och en förstå att det där är 

något av en överdriven kalkyl som finns här på besparingssidan. För det till-

kommer sedan också kostnader. Nettoeffekten är de facto betydligt lägre än 

780 000 euro.  

Fru talman! Vid det här laget har socialdemokraterna visat på att det här 

inte är bra. Det är inte bra för föräldrarna. Det är dålig familjepolitik. Det 

sparar inga pengar att tala om för kommunerna så att de ska kunna utveckla 

sin välfärd i övrigt så att alla andra grupper får det bra. Det är ingen politik 

som vi förespråkar. 

I övrigt finns det mycket bra i den här lagen och det omfattar vi. 

Sedan synen på ekonomin i stort. Det är intressant detta hur Åland ham-

nar i konjunkturcyklarna. Vi hade det liknande -91,-92 och -93 och det före-

faller som om det faktiskt skulle upprepas. Åland kommer undan ganska så 

lindrigt. Det förefaller också som om klumpsumman skulle öka. Vi ser på Ma-

riehamns skatteinkomster att de är betydligt bättre än vad vi hade kalkylerat. 

Det är för tidigt att dra några slutsatser av det här, man måste avvakta och se. 

Jag skulle inte vilja föra vidare några domedagspredikningar och intala 

Ålands folk att vi lever på ruinens brant. Det gör vi de facto inte. Min upp-

fattning är att vi kan fortsätta att bygga ut vår välfärd. Det ska naturligtvis gö-

ras balanserat. Det kommer också att göra Åland ännu attraktivare, inflytt-

ningen ökar och det är bra. 

Sedan kvarstår det som socialdemokraterna alltid har tyckt, att landskaps-

förvaltningen är hopplöst föråldrad och att det måste strukturomvandlas, vil-

ket inte heller har lyckats riktigt under den här perioden. Det återstår. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Fru talman! Varken självstyrelselagen eller nivågarantilagen har kunnat 

trygga en modern och flexibel sociallagstiftning. Jag menar att den vik-

tigaste motorn är den politiska viljan, att prioritera sociallagstiftning 

och sätta fram en modern sociallagstiftning på lagtingets bord.  

Jag vill igen understryka detta med lågkonjunkturen. Jag har läst om-

fattande rapporter, både från högertankesmedja, vänstertankesmedjor 

och nordiska debattinlägg, där man säger att vi har ett finansieringsgap 

som inte har att göra med lågkonjunkturen. Det har att göra med kost-

naderna för välfärden, vilken skattebas vi har och vår ålderspyramid. 

Jag tror att det här är någonting som vi måste ta med oss. Jag uppmanar 

Barbro Sundback, som brukar läsa utredningsmaterial, att läsa detta. 

Det är entydigt, både från vänster och höger håll, att vi får ett finansie-

ringsgap för att kunna finansiera välfärden. Då måste vi tänka nytt. Det 

är ganska svårt och hårt men det måste vi göra.   
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Det är klart att om det finns en politisk vilja att utveckla socialpolitiken 

på Åland, och den viljan har minister Sjögren haft, så är det lättare att 

göra sådana förändringar. Men det krävs också väldigt mycket kompe-

tens och naturligtvis finansiering. Så länge som en stor del av socialvår-

den ligger på kommunerna så kommer det i sig också att vara ett hinder, 

eftersom kommunerna inte har sådana resurser och de har inte en sådan 

kompetens. Kommunerna uppmanar till och med folk att flytta till stan 

där det finns sådant som de behöver. De kommunerna kommer aldrig 

att klara av sitt ansvar på samma sätt som om vi skulle ha större kom-

muner. 

Det är säkert intressant att läsa om tankesmedjorna. Åland har nog en 

alldeles speciell situation när det gäller konjunkturcyklarna. Jag tror att 

man måste tänka själv här. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Fru talman! När det gäller socialvården och kommunerna så är det min 

bestämda uppfattning att det finns väldigt stor kompetens ute i kom-

munerna. Vi har 700 personer som jobbar inom den kommunala social-

vården. Vi har 35 socialarbetare. Om vi skulle kunna förändra och för-

bättra strukturerna så tror jag att vi skulle kunna nå väldigt långt. 

Sedan några kommentarer till beräkningen som finns i framställning-

en. Vinsten skulle vara runt 500 000 euro och det kan man säkert rycka 

på axlarna åt. Men så fort det kommer sociallagstiftning är kommuner-

na väldigt intresserade av finansieringen. Förbättringar gällande ut-

komstlagstiftningen rör sig i runda tal om 150 000 - 200 000 euro. 

Hemvårdsstödslagstiftningen, som socialdemokraterna också ville ha, 

rör sig i storleksordningen 300 000 euro för kommunerna. Visst, allt 

kostar pengar. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Nettoeffekten kan aldrig vara 500 000 euro. Ni har ju inte räknat med 

vårdnadsavgifterna på den kommunala kostnaden. Den är ju 13 procent 

som ni själva har uppgivit. Det där stämmer inte. Det är betydligt lägre. 

Kommunernas finansieringskraft vad gäller att utvidga socialtjänsten 

finns inte och inte den politiska viljan heller. Det har jag en förståelse 

för. Det rör sig ofta om ganska få fall och de blir kostsamma för kom-

munen. Dessutom kommer anonymitetsskyddet in som gör att enskilda 

drabbade kanske inte vill söka de stöd som de har rätt till. Där är en vik-

tig strukturomvandling om man vill få en bättre välfärd på Åland.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Minister Katrin Sjögren 

Fru talman! Jag vill gratulera lagtinget till en modern barnomsorgslagstift-

ning som innehåller väsentliga förbättringar på flera punkter, ur både bar-

nens och familjernas perspektiv. Det har gjorts många försök tidigare. Det 

har alltid stupat på mållinjen.  

Viktiga förändringar och förbättringar är rätt till avgiftsfritt skolupp-

skovsår, krav på tillgång till specialomsorg och specialbarnträdgårdslärare, 
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rätt till fritids för ettor och tvåor och rätt till fritidsverksamhet för ungdomar i 

yrkesträningsundervisningen samt möjligheter för kommunerna att anordna 

barnomsorg i gruppfamiljedaghem. 

Det som har varit föremål för den största diskussionen är den subjektiva 

rätten. Jag tycker att det har varit en mycket intressant diskussion. Det som 

jag tycker att delvis har glömts bort är kärnan i barnomsorgen, det som kvin-

norna stod på barrikaderna och slogs för. Det var rätt att kunna yrkesarbeta 

och kunna skrapa ihop sina pensionspoäng. Det är just grunderna ur ett för-

äldraperspektiv, och som har varit ett kvinnoperspektiv, att man ska kunna 

yrkesarbeta. Det tycker jag att man lite har glömt bort i den här debatten. Nu 

handlar det om att ha rätt till barnomsorg när man är vårdledig. Grunden är 

att man ska kunna yrkesarbeta. För att kvinnorna med gott samvete ska 

kunna yrkesarbeta så måste vi hög kvalitet på vår barnomsorg. 

I alla de här rapporterna som jag har försökt läsa ser man också ett möns-

ter där man börjar vända på frågan. Man ser att de generella rättigheterna på 

något vis har medfört att vi har fått jämställdhet light. Vi har den arbets-

marknad som vi har. Norden har den mest könssegregerade arbetsmark-

naden i västvärlden. Kvinnor tar jobb inom den offentliga sektorn för att 

kunna kombinera yrkesliv och familj för att man ska kunna jobba deltid osv. 

Det är svåra frågeställningar. Svaret på den frågan skulle förstås vara att man 

lagstadgar om rättigheter så att de riktar sig till både kvinnor och män. Jag är 

en varm förespråkare för den isländska modellen; man delar på föräldrale-

digheten. Och att arbetsgivarna tar ansvar, om man pratar om kärnfamiljer, 

vilket man heller inte ska göra, men att båda föräldrarna tar ansvar för kost-

naderna som det innebär när familjer skaffar barn. 

Social- och miljöutskottet har presenterat ett omfattande betänkande med 

förtydliganden och klargöranden. Social- och miljöutskottet har putsat och 

satt sin egen prägel på det. 

Allmänt kan man säga att barnomsorgen på Åland hör till det som man en-

ligt ÅSUB:s enkät är nöjd med. Man är väldigt nöjd med den kommunala 

barnomsorgen. Vi har hög standard, vilket beror på att vi till stor del har be-

hörig personal. Det är en av de saker som utgör den viktigaste kvalitetsfak-

torn. Procenten barn som vistas inom barnomsorgen är mycket hög. Det är 

direkt kopplat till den höga procenten som arbetar i befolkningen. Där har 

Åland en extraordinär sysselsättningsgrad när det gäller kvinnor. 

Substantiella förändringar som utskottet har gjort är att man tillåter två 

dagar med övertalighet per månad. Landskapsregeringen föreslår tre dagar 

och utskottet fem. Man betonar att det inte får förekomma planerad överta-

lighet, precis det som landskapsregeringen tycker att är viktigt. Det är det 

centrala.  

Utskottet har också satt in maxgränser för tiden för kommunernas skyl-

dighet att anordna barnomsorg. Där hade landskapsregeringen velat koppla 

skyldigheten till den skyldighet vårdnadshavaren behöver det för sitt arbete, 

sina studier eller för att stå till arbetsmarknadens förfogande. Landskaprege-

ringen hade velat göra en stark koppling till det socialt infrastrukturella ge-

nom att säga att rätten gäller under en viss tid, vilket har förorsakat en del 

huvudbry och det är inte helt lätt att skriva i lagstiftningen. För att just kunna 

ha flexibiliteten och att se till familjernas behov så skrev vi på det viset. 
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Utskottet sätter också krav på att större grupper än 12 ska ledas av en fri-

tidspedagog. Det tycker landskapsregeringen är bra. Men det fördyrar och det 

finns ingen kostnadsberäkning. 

Utskottet har också på ett bra sätt förtydligat begreppet funktionshinder 

med hänvisning till handikappservicelagen.  

Man har också gjort det möjligt att i framtiden döpa om förundervisnings-

programmet till grunder för förundervisning. Det är också bra. 

Utskottet har bakat ihop daghemmets rumsyta till en schablon med samma 

krav på ytan som tidigare, men inte helt klart och tydligt definierat vad den 

ska användas till. Det är också helt okej.  

Besvärsparagrafen är utsedd tillsammans med landskapsregeringen, den 

är svår att förstå sig på. Från landskapsregeringen har vi sagt att vi ska utar-

beta en anvisning som folk förstår sig på.  

Det finns också ett långt resonemang om enskilda daghem. Jag delar ut-

skottets synpunkt att den frågan borde lösas tillsammans med skolan genom 

att ta ett större grepp om detta med enskilda daghem och kanske i framtiden 

enskilda skolor. 

Språkparagrafens detaljmotiveringar har broderats ut och det är också bra 

att det blir tydligare. 

Så än en gång, Ålands lagting, gratulerar till en modern barnomsorgslag! 

Tack.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack fru talman! Jag vill också tacka socialministern för att vi har fått ett 

erkännande för arbetet som vi har gjort. Vi har också gjort det i samar-

bete med personalen och med ministern i många fall. Vi har bollat idéer 

och vi har fått feedback i olika sammanhang. I vissa fall har vi valt att 

inte gå framåt när det inte har uppfattats som korrekt. Vi har tagit 

ganska vida svängar och vi har varit på sidan om. Också personalen no-

terade att man kommer tillbaka till ursprunget i alla fall fast man har 

haft ganska vida tankar ifrån början. 

Angående att det fördyrar att ha utbildad fritidspedagog i eftisverk-

samheten. Det behöver inte vara på det sättet överhuvudtaget. Man kan 

välja att ha grupper med 13 barn. Om man har gruppstorlekar över 13 

barn så fördyrar det. Det här gäller väldigt få kommuner. Det verkar 

som om vi har gödslat med landskapets pengar i det här sammanhanget. 

I hela sammanhanget är kostnaderna väldigt marginella.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

 Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Tack fru talman! Jag tänkte bara kommentera det som vi har ändrat i § 

17, under den tid då vårdnadshavaren förvärvsarbetar, studerar eller är 

arbetssökande, till dess att barnets läroplikt börjar. Vi ville ha max tio 

timmar för att vi tyckte att det var för oklart t.ex. när man studerar. Man 

är först i skolan och sedan kanske man läser hemma på kvällarna eller 

man skriver avhandling, då kan det nästan bli dygnet runt. Det blir 

mycket svårt för socialsekreterarna att bevilja om det inte finns något 

tak för timmarna. Det är samma sak med de arbetslösa. Hur många 

timmar har en arbetslös rätt att ha barnet inom barnomsorgen om det 
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inte finns ett tak? Det var för att förtydliga som vi ville ha begränsning-

ar.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Fru talman! Min uppfattning är att utskottet har försökt klargöra. § 17 är 

svårförståelig. Också tidigare har det varit vissa otydligheter. Vi får se 

hur detta utfaller. Blir det bekymmer så måste man göra nya föränd-

ringar och förtydliganden. Det är någonting som nästa landskapsrege-

ring och lagting får ta med sig. 

Talmannen  

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! Det är roligt att höra att ministern ger utskottet godkänt för väl 

uträttat arbete. Det kanske går igenom då. 

När det gäller otydligheten i § 17 så kommer nog tillämpningen att bli pro-

blematisk. Det gäller nu för förvaltningen att ge tydliga anvisningar, det är 

inte så vanligt att det förekommer. Sedan ska det vara tillsyn och kontroll så 

att inte någon utnyttjar en rätt som man inte har. Det är en konsekvens av 

den här försämringen. Det två och ett halvt år gamla barnet hos familjedag-

vårdsmamman ska nu hem. Hon ska verkligen kasta ut ungen, barnet ska 

hem nu och får inte vara där. Det är ju en följd av den här lagstiftningen. Om 

man inte får tydliga anvisningar så kommer det ett mycket stort missnöje, det 

är jag säker på. Det blir ännu mera olika behandling. Det är det som man får 

när man börjar behovspröva rättigheter alldeles för mycket. Här finns ju 

många detaljerade bestämmelser som personalen ska hålla reda på. 

Nåja, det där blir väl nästa regerings ansvar och kanske också den här re-

geringens ansvar. Det återstår att se hur det blir. 

Jag vet inte om jag hörde fel, såsom jag uppfattade det var ställningstagan-

det, kanske lite för snabbt påkommet, att vi på grund av barnomsorgen skulle 

ha den mest segregerade kvinnliga arbetsmarknaden i Norden. Det uttalandet 

förstår jag inte. När det gäller barnomsorgen i Norden så kan man inte över-

huvudtaget jämföra den med någon barnomsorg i världen. Det är kanske 

någonting av det mest progressiva som vi har i hela vår socialpolitik. Det är 

absolut och grunden för att män och kvinnor båda ska arbeta och båda ska 

kunna ha familj. Man behöver ju inte gå längre än till Danmark och Tyskland 

så förekommer barnomsorg inte alls i den här omfattningen. Det är ju bara 

privat barnomsorg. I Holland slutar skolorna för att barnen ska gå hem och 

äta lunch. Det finns massor med kvinnor i Europa som beslutar sig för att 

inte skaffa barn om de har en hög och kvalificerad utbildning. Det betyder att 

de fortfarande måste välja antingen barn, familj eller yrkesliv. I de flesta län-

der är det mor- och farföräldrar och alla möjliga andra som sköter barnen om 

båda föräldrarna jobbar. Det har resulterat i att kvinnorna i Sydeuropa, som 

tidigare producerade många barn, idag är de som producerar minst barn i 

hela Europa. Det är ett väldigt starkt samband.  

Man kan tänka sig att om de åländska kvinnorna får en försämrad pröv-

ningsrätt att det påverkar deras familjeplanering. Ju svårare man gör det 

desto troligare är det att det inte föds barn. 

Man hade räknat här med 280 barn i årskullar, det är ju för lite med tanke 

på nettobefolkningsökningen. I det perspektivet är det också väldigt illa med 
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den här lagstiftningen. Vi blir alltmer beroende av inflyttning för att upprätt-

hålla sysselsättningen. När ministern talade om det här som en fråga om ar-

betslinjen så visst stämmer det till en viss del. Men det här ökar inte syssel-

sättningsgraden, för alla kvinnor är nästan redan idag ute i arbetslivet på 

Åland. Det är ju skillnaden mellan de nordiska länderna. I Europa har man 

en sysselsättningsreserv här, men den hade vi på 70-talet. De kvinnorna gick 

ut i arbetslivet sedan. 

Det ska bli intressant att se vad detta kommer att ha för effekt. På kommu-

nerna tror jag inte det har så stor effekt ekonomiskt, där kommer nog antag-

ligen kostnaderna att vara större än inbesparingarna. För kvinnornas del in-

nebär det antagligen att man igen gör deras framtid mera osäker. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Fru talman! Det var bra att ltl Barbro Sundback gick upp i talarstolen så 

får jag tillrättalägga två missförstånd.  

För det första handlar det här inte om att landskapsregeringen skulle 

vara någon tillsynspolis och kontrollera om kommunerna kastar ut sina 

2,9 åringar när de har en vårdledig förälder. Det är upp till kommunerna 

har vi sagt, det här är lägsta nivån. Det där är ett fullständigt missför-

stånd. Man kastar också onödig kritik mot kommunerna.  

Också detta med barnomsorgen, jag nämnde överhuvudtaget inte 

barnomsorgen. Barnomsorgen har varit mycket, mycket bra för att vi 

har så hög sysselsättningsgrad bland kvinnorna i Norden. Men fortfa-

rande har vi den mest könssegregerade arbetsmarknaden i västvärlden. 

Fortfarande har vi ett löneglapp trots 30 år av jämställdhetspolitik och 

lagstiftning. Trots detta har vi det. Jag refererade inte alls till barnom-

sorgen. Barnomsorgen är jätteviktig för att kvinnor och män ska kunna 

yrkesarbeta. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det var bra att vi fick det klarlagt med barnomsorgen och arbetsmark-

naden. Sedan tror jag inte på detta med att vi har en mera könssegrege-

rad arbetsmarknad än t.ex. vad man har i Centraleuropa. Den arbets-

marknaden ser helt annorlunda ut. I Centraleuropa är inte kvinnorna 

alls i arbetslivet i så hög grad som här. Det är lite svårt att jämföra. 

Angående tillsyn, då blir det väl kommunerna som ska kontrollera att 

det inte är barn på de platser som de egentligen inte har rätt till det. Ska 

det bara vara upp till föräldrarna och barnomsorgspersonalen att av-

göra? Det ska ju prövas enligt ansökan. 

Vi ser med oro framför oss hur hela den här lagen ska fungera i prak-

tiken. På papperet kan man kanske förstå lite hur det är tänkt, men inte 

i praktiken. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Fru talman! När det gäller barnomsorgen och de europeiska kvinnornas 

möjligheter att arbeta så har man inte kommit fram till den här kärnan i 

barnomsorgen som vi har haft där de nordiska kvinnorna har stått på 

barrikaderna. Man har velat ha dagisplatser för att man ska kunna yr-

kesarbeta, inte för att man har varit vårdledig. Man vill ha dagisplats för 

att man ska kunna jobba. Det är en mera riktad lagstiftning nu då. 
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Ltl Barbro Sundback får tro vad hon vill. Jag har läst flera nordiska 

rapporter där man just understryker det här.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det har funnits barnstugor länge, sedan i början på 1900-talet, för arbe-

tarklassens kvinnor. Det var stora hus där man tog hand om barnen. Det 

var under långa tider. När man införde barnomsorg på 70-talet så fanns 

det behov av arbetskraft. Kvinnorna stod säkert på barrikaderna, det 

håller jag med om. Men behovet var arbetsmarknadens, det var därför 

som männen gick med på att skapa den generella barnomsorgen. Men 

vilket motstånd det också var i Mariehamns stad! De socialdemokratiska 

kvinnorna beskylldes för att tvinga ut barnen på morgnarna med mam-

morna på cyklarna och cykla till dagis. Där var barnen på institution. Då 

var detta nog arbetslinjen, men då var det också fel.   

Det här med barnomsorg svajar mycket i den borgerliga politiken. 

Idag är det också barnens rätt att få gå på dagis. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

 Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Tack fru talman! Nu måste jag säga att jag blir trött på ltl Sundbacks re-

sonemang. Det låter som om föräldrarna härefter skulle försöka lura åt 

sig dagvårdsplatser som de inte har rätt till. Kommunerna får faktiskt 

bevilja mer utökad dagvård än vad lagen säger. Sedan kan föräldrarna 

också anställa privat dagmamma eller barnflicka och man får även dra 

av det i skatten. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag tycker att det är en väldig krånglig lag. Lagar som gäller sociala rät-

tigheter borde vara så enkla som möjligt, så att de som ska använda sig 

av den här servicen själva kan tillägna sig den. Det är inte heller alltid så 

att personalen på inrättningarna klarar av det. De kan ha sina egna till-

lämpningar, speciellt om man inte får tydliga anvisningar. Risken för 

olika behandlingar ökar. Men vi får se. Jag tror inte att det här blir bra. 

Det hänger mycket på anvisningarna. 

 Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Jag tycker också att det ska vara anvisningar. Att alla kommuner ska ha 

ordentliga hemsidor med information om vem som har rätt till dagvård. 

Det är viktigt. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det stämmer, det är jätteviktigt. Vi får hoppas att det blir så i det här fal-

let.  

Talmannen  

Replikskiftena är avslutade. 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 

4 Ändringar i körkortslagen 

Lagutskottets betänkande (LU 18/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 14/2010-2011) 

Samma förfarande gäller också för detta ärende. 

Diskussion. 

Ltl Olof Erland 

Fru talman! Det var en ganska omfattande remissdebatt med många syn-

punkter i det här ärendet. Det finns ett engagemang i de här frågorna ef-

tersom alla är beroende, berörda av trafiken och har synpunkter på det som 

ofta uppfattas som riskfyllt beteende. 

Lagutskottet har valt att göra ett ganska kort betänkande med utgångs-

punkt att detta är en framställning där EU-direktivet ska implementeras. Vi 

konstaterar att många av de andra frågorna kommer att återkomma till lag-

tinget i en utvidgad framställning när det gäller körkortslagen.  

Vi har valt att ge vägkost på några punkter. En av de viktigare gäller kör-

kortsutbildningen. Den är kopplad till trafikbeteendet, till omdöme och till 

hanteringsförmåga och liknande, särskilt när det gäller ungdomar. Vi har 

också nämnt detta med mopeder och s.k. mopedbilar, där kraven är betydligt 

lindrigare på körkort än när det gäller vanliga bilar. Vi konstaterar också att 

mopedbilarna upplevs som en fara i trafiken på grund av att de ändå upptar 

en del av vägen, har en låg hastighet och det kan leda till trafikfaror. 

När det gäller utbildningen så har vi konstaterat att trafikministern i re-

missen nämnde att man ska vända på utbildningspyramiden och få en star-

kare bas, dvs det ska inte enbart vara teori utan man ska också kunna be-

döma praktiska situationer som kan utgöra fara och man ska kunna hantera 

fordonet. Utskottet vill där att landskapsregeringen återkommer i lagstiftning 

med de här förslagen.  

Vi vill också att man ska ha mera konsekvent bedömning när det gäller 

prövotid, att prövotiden ska värderas och bedömas och att man inte per 

automatik ska kunna få körkortet. Prövotiden kan förlängas, göras om och 

man kan göra nya prov osv. Vi ha några synpunkter i allmänhet på hur man 

kunde stärka trafiksäkerheten och särskild beakta utbildningsbehovet för 

ungdomar och trafiksäkerheten för sådana fordon som ofta är involverade i 

olyckor såsom mopeder, fyrhjulingar och bilar. 

Vi har också några punkter där vi inte riktigt har lyckats bena ut hur kör-

kortsbestämmelserna ska anpassas till olika fordon. Det gäller t.ex. trafik-

traktor, större traktorer och bumpers och liknande som har en lyftkran på 

släp. Det finns några sådana påpekanden som landskapsregeringen får ta till 

sig.  

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Det var väldigt välbefunnet av lagutskottet, i det här samman-

hanget när man vill biträda landskapsregeringen, att ge dem vägkost. Det är 

kanske inte ett förslag om att det ska öppnas vägkrogar längs med de 

åländska vägarna. Däremot kör man säkert bättre om man är mätt och belå-

ten om man får en god vägkost.  

Utöver detta allvarsamma påpekande vill jag ändå tillägga att jag höll ett li-

tet anförande här i remissdebatten. Jag anförde risken med de här bilarna 



  

450 

som inte är bilar och som är inte är mopeder men som är trafikfarliga i olika 

situationer för både sig själv, för andra, för liv, lem och egendom, de så kal-

lade felaktigt uttryckt mopedbilarna.  

Utskottet valt att behandla det på ett korrekt sätt just genom denna väg-

kost till landskapsregeringen. Man säger; ” det finns ett behov för dessa 15-

åringar av utbildning som syftar till att ge ett gott omdöme och en god han-

teringsförmåga vid farliga situationer i trafiken. Det är därför viktigt att 

utbildningen inte är enbart teoretisk.” Det här kan jag helt och hållet hålla 

med om. Man kan nog rimligen hålla 15-års gräns för mopedbilarna bara man 

kräver ett körkort som är på en rimlig nivå. Då skulle jag vilja lägga till, det 

som utskottet skriver här, att ett körprov bör också ingå i examen som man 

sedan avlägger efter utbildningen, på samma sätt som man har för bilar. Det 

skulle vara viktigt att det sitter en person bredvid, och inte som för motor-

cyklar och för mopeder att man kör efter, utan att man faktiskt sitter med och 

bedömer mogenheten hos den som ska få bilkörkortet för de här lätta fordo-

nen. Tack.  

Talmannen  

Begäres ordet? Diskussionen är avslutad.  

Väcks förslag om remiss till stora utskottet? Ingen remiss. Ärendets första behandling 

är avslutad. 

Remiss 

5 Ny lagtingsordning 

Vtm Gunnar Janssons m.fl. lagmotion (LM 2/2010-2011) 

Talmannen föreslår att ärendet avförs och upptas till diskussion inkommande onsdag 

den 6 april.  

Remiss 

6 Ny lagtingsordning 

Ltl Danne Sundman m.fl. lagmotion (LM 3/2010-2011) 

Talmannen föreslår att ärendet avförs och upptas till diskussion inkommande onsdag 

den 6 april  

Remiss 

7 Tandvård för personer under fattigdomsgränsen 

Ltl Barbro Sundback m.fl. hemställningsmotion (HM 37/2010-2011)  

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. God-

känns?  

Diskussion. 

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Jag ser att huvudmotionären är närvarande i huset. Det är väl 

kanske bäst att ge möjlighet till presentation. Det finns t.o.m. tre motionärer i 

det här ärendet.  

Före presentationen kommer ska jag av hygglighetsskäl ändå begära ordet 

och säga följande. Motionen är väldigt tydlig. Vi har diskuterat många gånger 

om ÅHS tandvård och de prioriterade grupperna.  
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Motionen föreslår att landskapsregeringen erbjuder personer som lever 

under den relativa fattigdomsgränsen tandvård senast från och med år 2012 

och att beslut om detta tas i landskapets budget samt hälso- och sjukvårds-

planen för nästa år. 

Verkligheten idag är att dessa personer i normal fall hör till de prioriterade 

grupperna i ÅHS tandvård. Rimligen är de alla där. Prioriterad grupp i ÅHS 

tandvård är alla som har betalningsförbindelser från kommunerna. De som 

lever under fattigdomsgränsen har möjlighet att få en sådan förbindelse. Det 

kan vara möjligt att någon faller utanför. I de sammanhangen hör jag till dem 

som gärna vill förbättra situationen i prioritetslistan på ÅHS. Det viktigaste 

budskapet i samband med den här motionen är ändå att de idag. normalt sett 

åtminstone, är prioriterade. De finns med på prioritetslistan. Det skulle vara 

intressant att höra hur motionärerna hade tänkt i det här sammanhanget, el-

ler om man möjligen har missat den här faktainformationen. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Jag vill börja med tacka ltl Roger Jansson för att han är en rik-

tig kavaljer. Jag stod och pratade med städerskan om miljövänliga tvättme-

del, därför jag fördröjd. 

Den här motionen beror på att vi har känt ett kompakt motstånd mot all-

män tandvård på Åland. Det är lite som den förra frågan vi tog upp, den sub-

jektiva rätten till barnomsorg. Vi är förespråkare för den generella välfärden.   

Om man ska utgå ifrån självstyrelselagens § 44 kan man härleda rätten för 

ålänningarna ur den, rätt till samma förmåner. Men inte ens det tycks väcka 

majoritetens intresse för den här frågan. Man anför ifrån regeringens sida att 

vi har så dåliga tider osv. Ja, det stämmer. De som har haft ont om pengar, de 

små löntagarna, har också dåliga tider. Att gå till den privata tandläkaren på 

Åland är mycket dyrt. Det är dyrare än i riket, taxorna är högre. Det är antag-

ligen för att man inte har konkurrens från den offentliga tandvården. 

Nu försöker vi att man skulle genomföra den här reformen stegvis. Det här 

skulle vara det första steget. Sedan skulle den omfatta alla. Allmän tandvård 

räknas som en viktig del av sjukvården. Det är ju inte någonting som är fritt 

från övriga sjukdomar. Det är mycket vanligt att man har tandproblem om 

man har svåra sjukdomar och tvärtom. För oss är det både obegripligt och vi 

tycker också att det är hemskt illa och dålig välfärd att inte ålänningarna har 

rätt till allmän tandvård.  

På rikssidan är det utvecklat. Finland kanske har den bästa allmänna tand-

vården i hela Norden. Det finns också olika system i resten av Norden och 

också i vissa europeiska länder. 

Herr talman! Det är sorgligt att konstatera att lite på det ena området efter 

det andra har ålänningarna det sämre än motsvarande i riket.  

En viktig aspekt på den allmänna tandvården är att eftersom det är så dyrt 

att gå till den privata tandvården så borde den tandvård vi har uttryckligen 

inkludera de prioriterade grupperna, personer som lever under den relativa 

fattigdomsgränsen.  

När vi äntligen fick utredningen 2006 så låg inkomsten för fattigdoms-

gränsen ungefär på 1000 euro i månaden. Jag är nog rädd att de inte i inklu-

deras automatiskt i de här grupperna. Bland de prioriterade grupperna finns 

delvis barn och unga och så finns det en rad personer med olika sjukdomar. 

Det är veteraner, personer med funktionshinder och gravida. De ekonomiska 
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begränsningarna beaktas inte. Det är säkert så att en del kan få en betalnings-

förbindelse. Jag tror inte alla som skulle ha den här möjligheten är medvetna 

om eller ens informerade om att om man ligger inom den relativa fattigdoms-

gränsen så får man gå till socialkansliet och få en betalningsförbindelse. Om 

det är på det viset så är det ju bra. Men det var någonting helt nytt för mig, att 

det skulle vara satt i system. I så fall borde ju människorna ha informerats 

om det här. 

Herr talman! Jag blev besviken när jag såg utkastet till ny ÅHS lag, där 

finns inte heller allmän tandvård. Ålänningarna ska tydligen inte ha den här 

rätten, vilket är dåligt. Men det är ju bara ett utkast och det kan man ännu 

förändra. 

Herr talman! Jag hoppas att det här behandlats i utskottet och att det görs 

klart och tydligt att rätten till allmän tandvård kan man ha om man får en be-

talningsförbindelse. Om jag förstår ltl Roger Jansson rätt så är det bara att gå 

till socialkansliet, om man ligger under den relativa fattigdomsgränsen, så är 

det ordnat. Tack.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Tack, herr talman! Den här prioritetslistan är offentlig, den kan alla ta 

del av. Socialkontoren bör känna till den. Det är alldeles riktigt att säkert 

inte alla medborgare känner till listan, därför har man inte fått den 

tandvård som man är berättigad till.  

Trots att jag inte representerar den här regeringen, men förhopp-

ningsvis nästa, ska jag ändå säga att detta med kompakt motstånd mot 

tandreformen inte stämmer. När jag senast var ordförande i ÅHS sty-

relse 2007 så beslöt vi om att ge förvaltningen i uppdrag att reda ut det. 

I den här sittande landskapsregeringens plan finns det med också, och 

man har gjort ganska mycket utredningar redan. 

Jag delar besvikelsen över att detta inte är klargjort till den nya ÅHS 

lagstiftningen. För min del skulle man gärna kunna göra som i riket. I 

riket, liksom på Åland, är det ungefär samma procent som går i privat 

vård som i offentlig vård. Att vi skulle skapa ett motsvarande system på 

Åland är inga problem ur ÅHS synvinkel, som jag ser det. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag får tacka för det. Det är första gången som jag får höra så positiva 

tongångar i den här frågan. Det är ju inte heller alla borgerliga partier 

som har den här uppfattningen. Liberalerna har några konstiga privata 

funderingar om servicesedlar mm. Det är som så många gånger förut, 

det är utredningar, prat och det blir inte så mycket. Regeringen har ju 

gjort en utredning i den här frågan, en jämförelse mellan Åland och ri-

ket. Men man har inte vidtagit några åtgärder. Det är bra om man ifrån 

ÅHS driver den saken. Men det måste ju komma till lagtinget i sjuk-

vårdsplanen och i budgetskrivningarna på något sätt. Det bra är om vi 

får stöd för den här frågan. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! I den här frågan om lösningsmodellens så representerar 

jag inte ÅHS här utan moderaterna på Åland. Jag har själv sagt det här 

som jag nu sade nu i första repliken många gånger, till och med från ta-

larstolen.  
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Den här så kallade garantin för allmän tandvård som finns i riket an-

vänds på det viset att huvuddelen av servicen görs inom privat sektor. 

Man ser till att det fungerar på det sättet i praktiken. Det betyder att den 

här typen av diskussioner om servicesedlar eller någonting motsvarande 

kan vara ett alternativ. Jag tror nog att man mera ska gå efter behovet, 

dels det medicinska behovet och dels det ekonomiska behovet, även om 

vi inte i offentlig hälso- och sjukvård ska syssla med socialpolitik kan 

man ändå ha det inbyggt i lagstiftningen. Det finns relativt enkla mo-

deller som jag hoppas att införs i samband med den här nya ÅHS lagen.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag tycker inte heller egentligen att det ska vara en ekonomisk prövning 

av rätten. Det är just det som är skillnaden mellan socialdemokraterna 

och de borgerliga partier, vi vill att det ska vara en rättighet för alla. Vi 

har ju samma avgift när vi går till hälsocentralen. Varför ska vi inte ha 

samma möjlighet till tandvård? Det är en grundläggande hälsofråga att 

man har friska tänder så att det inte blir infektioner som påverkar hela 

kroppen.  

Garantilagen är separat. Det har att göra med att man ska få behand-

ling inom en viss tid. Det gäller hela hälsovården i Finland, i Sverige har 

man också en liknande lag. Hos oss blev det bara en rekommendation. 

Jag är inte riktigt säker på hur det var, men någon tandvård fanns det 

inte där.  

Det är roligt om det finns någon som är intresserad av den här frågan. 

Jag litar på ltl Jansson som sitter i social- och miljöutskottet. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet?  

Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. 

Remiss 

8 Barnfattigdomen på Åland 

Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 1/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. God-

känns?  

Diskussion. 

Ltl Johan Ehn  

Herr talman! Eftersom motionären inte har möjlighet att närvara så har jag 

lovat att på hans vägnar föreslå att ärendet ska bordläggas till den 29 april. 

Talmannen  

Begäres ordet? Under diskussion har ltl Johan Ehn föreslagit att ärendet ska bordläggas 

till den 29 april. Kan vi enas om det? Ärendet är bordlagt till den 29 april. 

Remiss 

9 Åtgärder för att bevara byanamnen 

Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 16/2010-2011)  

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet. Godkänns?  

Diskussion. 
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Ltl Danne Sundman  

Herr talman! Håll i er nu för nu blir det bypolitik. Det är just vad det handlar 

om. Man skulle vidta åtgärder för att öka användningen av byanamnen i syfte 

att undvika att de försvinner. Jag själv och många med mig som är engage-

rade i den frågan har märkt att man i stor utsträckning har minskat använ-

dandet av byanamnen i adresser i och med det nya vägnamnsystemet som 

har funnits i cirka 10 år. Det gör att det genialiska med att berätta vilken by 

någonting händer i, t.ex. vid en olycka, så kan man inte längre göra det. Man 

vet inte vilken vägadress den där byn har. Det är också en kulturhistorisk 

aspekt i det här, att användandet av byanamnen risker att försvinna. För att 

kompensera det här kunde myndigheter, kommuner och framförallt land-

skapet använda byanamnet konsekvent i de adresser som man hanterar för 

att uppmärksamma dem och hålla dem levande. Det här är i det stora hela en 

liten sak men dock väldigt viktig.  

Jag hemställer om att man överväger åtgärder för att uppmuntra använ-

dandet av byanamn och i övrigt för att bevara och öka kunskapen om de 

åländska byarna i syfte att bevara kännedomen om dem för framtida generat-

ioner. 

Talmannen  

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

Remiss 

10 Hembygdsrättsceremoni 

Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion (HM 24/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet. Godkänns?  

Diskussion. 

Ltl Fredrik Karlström 

Herr talman! Av alla mina motioner under årens lopp, hela 76 stycken, så är 

väl den här motionen den som jag kanske är minst stolt över.  

Frankrikes premiärminister, som för några år sedan hette Pompidou, sade 

att det är bara idioter som aldrig ändrar sig. Jag tänkte ta det här tillfället och 

föreslå att den här motionen inte ska behandlas vidare. Den kan antingen av-

skrivas, förkastas eller så kan jag återta den helt. Efter lite mera funderande 

har jag kommit till insikt att den här motionen kanske inte behöver ta utskot-

tets tid och resurser. Jag ber att på enklaste sättet avskriva motionen, herr 

talman. 

Talmannen  

Ett avskrivande är väl kanske möjligt, men det måste ske skriftligt. Därför kanske en 

bordläggning idag kan vara på sin plats.  

Ltl Johan Ehn  

Herr talman! Om det inte går att göra på det sättet att den tas tillbaka så 

misstänker jag att ltl Karström och undertecknad med gemensamma krafter 

också kan se till att den förkastas eller begravs i kulturutskottet. Det borde vi 

klara av. Jag tror inte att det ska vara ett större problem.  

Jag tycker det är hedersamt att kunna konstatera att man också har skrivit 

något som man sedan ångrar. Det finns ett gammalt ordspråk som säger att 
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man är inte sämre än att man kan ångra sig. Det är klokt av ltl Karlström att 

kunna erkänna sådana saker också.  

Talmannen  

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

Remiss 

11 Strategi för sociala medier 

Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 29/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet. Godkänns? 

Diskussion.  

Ltl Danne Sundman  

Herr talman! Den här motionen förtjänar lite bättre öde så jag föreslår att 

den bordläggs till plenum den 29 april.  

Talmannen  

Begäres ordet? Under diskussion har ltl Sundman förslagit att ärendet ska bordläggas 

och det kommer därför att göras det. Vill någon uttala sig om bordläggningstiden? 

Ärendet bordläggs till den 29 april.   

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls 06.04.2011 klockan 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades 

kl. 16.50). 
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Plenum börjar  

Närvaroregistrering. 28 ledamöter närvarande.  

Om ledighet från dagens plenum anhåller lagtingsledamoten Olof Erland på grund av 

privata angelägenheter. Beviljas. 

 Bordläggning 

1 Revidering av landskapslagen om resandeavgift 

Näringsutskottets betänkande (NU 4/2010-2011) 
Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion (HM 34/2007-2008) 

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 13.04.2011. Godkänt. 

Andra behandling 

2 Godkännande av världspostkonventionen  

Lagutskottets betänkande (LU 19/2010-2011) 
Republikens presidents framställning (RP 14/2010-2011) 

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 

3 Ny barnomsorgslagstiftning 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 5/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 15/2009-2010) 
Ltl Barbro Sundbacks lagmotion (LM 2/2009-2010) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. 

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Talman! Efter måndagens debatt här i plenum i ärendet ny barnomsorgslag-

stiftning har det skrivits mycket i media kring den debatten. Det har referats 

ifrån den debatten. Det har också skrivits på de sociala mediernas sidor om 

debatten. Det är flera som har kontaktat mig. Jag tycker att den debatten inte 

vara så väldigt framåtsyftande. Det blev nästan en form av vulgärdebatt. Alla 

andra, vi som inte har samma åsikt som socialdemokraterna, har ansetts ha 

fel åsikt. Det har sagts om oss att vi inte är systerliga. Det här beslutet kämpar 

tre ensamma socialdemokrater om mot resten av världen. Jag reagerade på 

den typen av debatt. Är den modellen systerlig mot oss andra kvinnor som 

har en annan åsikt än socialdemokraterna? Vi har andra åsikter. Vi har andra 

erfarenheter. Framförallt har vi erfarit att det finns ett väldigt stort och 

ökande behov av service i kommunerna.  

Många kommuner har svårt att leva upp till den lagstadgade kommunala 

servicen. Vi måste prioritera, vilket vi har anfört i debatten att är väldigt an-

geläget. Debatten borde handla om på vilken nivå man ska lägga den kom-

munala servicen. Jag företräder den gruppen av systrar som tycker att här 

finns det en möjlighet att göra omprioriteringar. Det är inte något katastrofalt 

som händer om det är så att en förälder som har ett litet barn hemma också 

har ett barn under tre år hemma från barnomsorgen. Jag representerar de 
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kvinnor som anser att vi kvinnor också har ett ansvar att ingjuta förtroende i 

föräldrarna att ta sitt föräldraskap. Det är ingenting konstigt att vara förälder 

och sköta sitt barn hemma. Man måste inte lämna bort och socialisera barnet 

redan som liten. Det är viktigt att man ingjuter till föräldrarna att de är goda 

nog att våra föräldrar i sitt eget hem. Tack.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Hur man en vrider och vänder på det så tar majoriteten 

bort en valfrihet som kvinnor har idag, att ha sina barn hemma eller att 

ha dem på dagis under vissa villkor. Det anser vi är en försämring. Det 

är en synnerligen osysterlig åtgärd. Om vtm Gun-Mari Lindholm vill 

göra det ena eller det andra så är det helt upp till henne. Men att ta bort 

valfrihet för andra är illojalt som jag ser det. Det är ju det som händer 

med det här beslutet i sak. Sedan får man ha övertoner och värderingar 

hur mycket man vill. Det är det som blir konsekvensen av beslutet.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag har vänt mig mot det som jag upplever som en vulgärde-

batt. Från socialdemokraterna försöker man piska upp en viss stämning, 

vilket jag tycker är direkt fel. I sak kan vi föra den här debatten och det 

har jag också försökt göra i anförandet som jag höll i måndags.  

När man talar om att det är ett exempel på icke systerskap, det vänder 

jag mig emot å det bestämdaste. Jag tycker att det är fel och det är en 

vulgärdebatt som man försöker skapa. Däremot ska vi försöka hålla 

ihop. Vi ska försöka hålla oss till de demokratiska spelreglerna och det 

tycker jag inte att man riktigt gör i den här debatten ifrån er sida nu.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det är fortsättningsvis så att vi sätter oss inte upp mot våra 

systrar. Vi tycker att de ska få ha den valfrihet som de har, enligt den 

lagstiftning som hittills har gällt. Jag har inte hört att kvinnor har klagat 

på att ha den här valfriheten. Sedan är det så att vtm Gun-Mari Lind-

holm är beredd att minska på den valfriheten. Det tycker vi är osysterligt 

och det kommer inte att förbättra kvinnornas möjligheter att vara 

hemma eller jobba. Man skulle hellre ha sett en utveckling åt det andra 

hållet. Det är en tillbakagång, det är en försämring som vtm Lindholm 

nu vill göra. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! För det första vänder jag mig emot att det är bara skulle röra 

sig om kvinnor, det gör det ju inte. För det andra, är det väldigt många 

kvinnor, som är jobbar på dagis, som har upplevt att det faktiskt också 

finns både kvinnor och män som kommer med sina barn till dagis där 

barnen verkligen skulle behöva vara hemma med sina föräldrar för att 

knyta kontakt med familjen.  

Jag, och många fler med mig här i salen, utgår också ifrån barnets 

bästa ur ett barnperspektiv och ur ett föräldraperspektiv i den här lag-

framställningen.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Det var ett mycket bra anförande, vtm Lindholm! Jag 

skulle ge applåder om det var tillåtet.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Tack! Det är faktiskt lite tråkigt att man inte får applådera. Det borde 

vara ett engelskt parlament så skulle det vara lite mera tjo och livat. 

Tack för stödet i alla fall.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Den här diskussionen är ju intressant. Den är ju väldigt värdeladdad. 

Det är otroligt många som vet och ska förstå sig på barnets bästa. Det 

finns säkert många barn som skulle behöva mer tid med sina föräldrar. 

Men det som saken handlar om, och det som vi i sak uppenbarligen är 

oeniga om, det är vem som är bäst lämpad att besluta och bedöma vad 

som är deras barns bästa. Är det föräldrarna, är det kommunerna eller 

är det daghemspersonalen? Det är där som vi har olika uppfattningar. Vi 

vidhåller att föräldrarna är de som är bäst lämpade att bedöma familjens 

situation och vad deras barn behöver.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Vad beträffar den värdeladdade insatsen i den här debatten så 

tycker jag att socialdemokraterna har varit väldigt bra på att sätta den 

nivån genom ltl Barbro Sundback i måndags.  

För mig är det viktigt att man tillbakaför tilliten till föräldrarna att 

man är en god förälder, att man kan ha ansvar för det egna barnet. Idag 

upplever jag, dagispersonal och många föräldrar att man inte är en god 

förälder för det är någon annan som är bättre än man själv på föräldra-

skapet. Därför tycker jag att den här debatten är väldigt bra om det kan 

ingjuta förtroende och tilliten tillbaka till föräldrarna att man duger som 

man är. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Det är ju det som är det viktiga, att föräldern duger som den är och för-

äldern är den som bäst kan bedöma sin familjs situation och sina barns 

behov. Det finns idag, vad jag vet, ingen lag som tvingar en enda förälder 

att sätta sitt barn på dagis. Alla kan ha dem hemma tills skolplikten 

tvingar barnen att gå till skolan. Annars är det fritt fram för alla föräld-

rar att ha barnen hemma så mycket man vill. Inget samhälle sliter ung-

arna ur familjerna och tvingar in dem på daghem. Det är ju den valfrihet 

som varje förälder har. Det är den valfriheten som vi nu försöker slå vakt 

om och föräldrarnas rätt att vara de som är mest kompetenta att besluta 

om sitt barns bästa.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Den här debatten borde handla mer om på vilket nivå man ska 

erbjuda kommunal service. Vad har vi i framtiden råd med? Vi vet att 

det finns ett enormt behov på många, många olika områden. Här har vi 

idag en möjlighet att inte behöva ha en kommunal service för 16 000 
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euro per år. Vi kan istället lägga pengarna på någonting annat. Vi kan 

återföra tilliten till föräldrarna att man är en bra förälder och barnet kan 

vara hemma och börja på dagis senare. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack, herr talman! Jag instämmer i tidigare uttalanden från ltl Sirpa Er-

iksson, bra talat, vtm Lindholm. Vi kan inte komma ifrån att det är vik-

tigt att fundera på vilken nivå vi ska lägga den kommunala servicen. 

Det är också viktigt med barnens rätt till sina föräldrar. Det är inte 

bara personal från ett eller två daghem som tar kontakt och anser att det 

blir fel ibland. Man får betala för daghemsservice, då ska man också ut-

nyttja den till hundra procent. Man tänker inte alltid på att man kan ha 

barnet hemma när man är ledig. Vi bekostar också föräldraledigheten 

med samhällsmedel. Jag tycker att det är viktigt att fundera på var vi ska 

lägga den kommunala nivån. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! För den som så önskar så kan ju vtm Gun-Mari Lindholms an-

förande i måndags te sig på gränsen till konservativt, att det är föräld-

rarna som ska ha ansvaret, att det är föräldrarna som vet bäst, att det är 

föräldrarna, kärnfamiljen. Jag tillhör den skara här i lagtinget och land-

skapsregeringen som stöder de tankegångar som Gun-Mari Lindholm 

för fram. Det är också ett stöd för minister Katrin Sjögrens framställ-

ning. Visst är det ju så att föräldrarna måste ta ansvaret för sina barn. 

Föräldrarna är de som vet bäst.  

Sedan har vi också detta med kommunal service. Ska det inte finnas 

någon gräns för hur mycket kommunen ska kunna erbjuda? Vi lever i 

sådana ekonomiska tider att det gäller att prioritera. Jag ställer mig 

också till den kör som stöder Gun-Mari Lindholm och därigenom också 

minister Katrin Sjögrens framställning. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag tackar för det stödet. Det är lite svårt att höra för det pågår 

en diskussion på sidan om som är ganska högljudd. Men jag försöker 

koncentrera mig på det som minister Thörnroos säger. 

Jag tycker att det är bra att det också finns det stödet. Men inte att 

bygga upp ett regelverk och en lagstiftning utgående endast ifrån undan-

tagen, den erfarenheten har jag. Jag har hört efter om det fortfarande 

gäller att om man verkligen behöver barnomsorg på grund av att man är 

sjuk eller av andra omständigheter som så kräver, då finns den hjälpen 

att tillgå. Men det är ett undantag ifrån regeln.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 
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Ltl Carina Aaltonen 

Herr talman! Jag vill avisera att vi vidhåller vår ståndpunkt om att behålla 

den subjektiva rätten till barnomsorg och att vi i omröstningen kommer att 

avisera att § 17 kommer att gälla enligt min reservation. 

Jag förstår mig inte riktigt på den här debatten som vi har just nu. Idag har 

vi fått en fantastisk bilderbok om barnkonventionen från Rädda Barnen. Vi 

har också fått ett brev från förlaget där det står: " Barn har rätt att vuxna 

lyssnar på dem". Det som har kommit fram till mig efter den här debatten är 

att också tvååringar när det väl har blivit inskolade på dagis och fått en barn-

grupp så vill de vara kvar med sin barngrupp och sina kompisar. Lyssnar vi 

faktiskt på barnen alltid? Det har inte alls den här debatten gjort, tycker jag.  

Socialdemokraterna har aldrig sagt, menat eller haft för avsikt att frånta 

föräldrarna ansvaret för sina barn. Det gör man nu när man säger att det är 

kommunerna som ska bestämma när man ska utsättas för behovsprövning. 

Sedan en annan sak som jag läste i Huvudstadsbladet. Idag är det faktiskt 

status att hämta barnen från dagis väldigt tidigt, att ha barn så kort tid som 

möjligt inom barnomsorgen. Det var helt annat på 80-talet. Jag tycker att den 

här trenden också finns hos oss idag, att man hämtar sina barn väldigt tidigt. 

Man ska ha barnen så lite som möjligt inom barnomsorgen och det är säkert 

bra. Det innebär att folk som arbetar heltid får väldigt dåligt samvete om de 

hämtar sina barn senare än klockan fyra. Det här blir en stressfaktor hos både 

föräldrar och barn. Det blir en statussymbol att den som hämtar tidigast är 

den bästa föräldern. Så tycker jag inte att det ska vara. Vi vill att det är föräld-

rarna själva som ska bedöma när de behöver barnomsorg. Om de behöver 

barnomsorg också för barn som är under tre år så ska de ha rätt att ha barn-

omsorg. Den subjektiva rätten ska vara kvar.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! När det gäller barn under tre år att de inte får vara 

hemma med sina föräldrar så handlar det snarare om att man ger en så-

dan signal ifrån samhällets sida att det är viktigt att man ska föra bort 

barnen från hemmet. Det här handlar inte om kvinnornas problem eller 

någonting annat. Vi ska ge en signal att det är familjen, föräldrarna, som 

ska ta hand om barnen och framförallt upp till tre år. Det finns ingen 

forskning och ingen utredning som visar att barn har någon som helst 

nytta av att umgås socialt före tre års ålder. Den forskning som vi har ta-

git del av är väldigt klar och tydlig. Det kan vara bra att barnen ska vara 

hemma hos familjerna. Vi ger en signal att barnen ska vara hemma med 

sina föräldrar när det inte finns behov av att föra bort dem.  

Vi har de facto fört en ny punkt 6 i framställningen som uppmanar 

kommunerna att ge barnomsorgsplats ifall det finns behov. Har man 

glömt bort det? 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Jag tror inte att man behöver gå till någon djupare forskning. Det räcker 

med att se en två och ett halvt åring i barnomsorgen hur kul de barnen 

har och hur de trivs med andra barn i samma ålder. Jag tror inte att det 

behövs någon större forskning. Det är inte så att vi från socialdemokra-

ternas säger att man ska föra bort barnen från sina föräldrar. Det är i fall 

det finns behov i den familjen. Det finns olika behov i olika familjer. 
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Bana är väldigt olika. Då ska den här möjligheten finnas kvar utan att 

man ska behöva bli bedömd av kommunens socialnämnd eller socialar-

betare. Det här är en försämring. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Den försämringen är ytterst marginell. Man kan 

prata om andra saker som kanske skulle vara mer centralt. Man skulle 

jobba på att höja hemvårdsstödet så att det skulle vara lättare för föräld-

rarna att vara hemma. Men att det ska vara så lätt och smidigt som möj-

ligt att lämna bort barnen så att man inte ska behöva fundera överhu-

vudtaget utan att samhällstjänsterna ska ställas till förfogande.  

Vi har pratat om den här siffran, framtaget av Mariehamns stad, som 

det handlar om. En hel dagisplats på årsbasis kostar 16 000 euro för att 

tillhandahålla servicen och beredskapen. Borde man inte använda de 

pengarna till ett bättre sätt än att man fritt ska få föra bort barnen när 

man har behov av det. Jag förstår inte resonemanget här. Det handlar 

inte om att jobba eller inte. Det handlar om att man vill ha kvalitetstid 

för sig själv, ensam hemma som förälder. Det är det som vi pratar om 

här idag och ingenting annat.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Ja, men snälla ltl Åke Mattsson, nu tror jag att ordförande i social- och 

miljöutskottet nästan har missat vad hela frågan handlar om. Inte hand-

lar frågan om att man lämnar in barnen på dagis för att man ska få kva-

litetstid hemma. Nej, så lågt tror jag verkligen inte om de åländska barn-

familjerna, absolut inte. Det här tycker jag var ett grovt övertramp på de 

åländska barnfamiljerna och hur de använder sig av de här platserna.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! I likhet med Åke Mattsson så vill jag rätta det uttalandet som ltl 

Carina Aaltonen sade vad beträffar barn under tre år och deras behov av 

stimulans från andra. Hon sade att barn vid två år behöver det, som jag 

uppfattade det i alla fall. Man kan slå upp vilken bok som helst som 

handlar om barns utveckling eller barnpsykologi så framkommer det 

med all tydlighet att det behovet uppstår efter tre år. Forskning i alla 

andra sammanhang brukar vara väldigt noga för socialdemokraterna. 

Jag hoppas också att man anser att det är noga i det här sammanhanget. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Jag tror faktiskt att det räcker med att se en tvååring eller en två och ett 

halvt åring, se hur de har kul och trivs i en småbarnsgrupp, för att inse 

att de nog har behov, kanske inte att leka med andra barn, men leka på 

sitt sätt och ha andra barn runtomkring sig. Jag tycker att dagens småt-

tingar mognar tidigare än barn förr i världen. Jag skulle vilja se den för-

älder som verkligen bara vill vara hemma ända tills barnet fyller tre år. 

Stimulans behövs. 
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Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag vill ta avstånd från det här sättet att uttrycka sig; "att man 

är bara hemma" och att man behöver stimulans. Många föräldrar idag är 

väldigt angelägna om att kunna vara hemma för att ge en bra grund. 

Man behöver inte "bara vara hemma". Man kan ha roligt och leka och 

vara ute. Det är upp till föräldrarna hur skojigt man gör barndomen.  

Jag förlitar mig nog mera på de forskningsresultat som jag åt-

minstone har läst och som jag har också har förstått att social- och mil-

jöutskott har tagit del av än på de uttalanden som nu socialdemokrater-

na gör från talarstolen.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Några sådana forskningsresultat har vi inte tagit del av i 

utskottet som skulle visa att det skulle vara dåligt för små barn under tre 

år att vara inom barnomsorgen. Det finns det inte. 

Vi vill låta barnens föräldrar bestämma om det ska finnas valfrihet. 

Också mindre barn under tre år ska ha rätt till barnomsorg och inte att 

det är kommunerna som ska ta det här beslutet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Jag tycker att det är otroligt att ltl Aaltonen påstår att 

en tvååring hellre är på dagis än hemma med sina föräldrar. Forskning-

en visar att det är helt tvärtom. Med den logiken borde väl barnen bo 

helt på institutionerna om de trivs bättre på institutionerna än hemma?  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Jag har inte sagt att alla tvååringar trivs bäst på dagis. Det finns tvåå-

ringar som antagligen skulle känna det som ett straff att bli fråntagna 

sin dagisplats och gå hem till mamma och det lilla gråtande småsysko-

net som kräver mycket uppmärksamhet. Vi har haft höranden i utskottet 

som har berättat att det här kommer att kännas som ett straff för de 

äldre syskonen.  

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Det där med straff tror jag inte alls på. Hur mycket frågar man än tvåå-

ringen huvudtaget om olika saker? Man vet ju vad som är bäst för en 

tvååring. Inte frågar man en tvååring: "Vill du göra det eller vill göra 

det? Vad vill du göra nu? Vill du äta glass från morgon till kväll, ja du vill 

det. Ja, men då måste det väl bara bäst för dig. Inte behöver du äta 

lunch eller middag", eller hur?  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Nu begränsar vi i alla fall. Nu tar vi helt bort möjligheten för två åring-

arna, två och ett halvt åringarna och nästan treåringarna att stanna kvar 

i sin barngrupp på daghemmen. Det är kommunerna och politikerna här 

som vet bäst för barnen och deras föräldrar. Det tycker inte vi att är rätt. 

Barnens föräldrar är de som är bäst skaffade att ta det här beslutet.  



  

  465 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Johan Ehn 

Herr talman! Debatten i måndags gjorde att jag valde att avstå ifrån den. De-

batten höll en nivå som jag inte tycker att är riktigt värdig för den här salen. 

Normalt sett brukar det finnas någon slags respekt för de åsikter som var och 

en har. 

Jag företräder antagligen de som kallas för, med stort förakt i rösten, de 

förhatliga högermännen i det här fallet. Jag ser inte uttrycket högerman som 

någonting negativ i sig, men sättet som det sades på, tillsammans med hur 

osysterligt de kvinnliga kollegorna härinne agerar, så gjorde att debatten fick 

en ganska låg nivå. Jag har full respekt för den åsikt som den socialdemokra-

tiska gruppen uttrycker. Man vill försvara valfriheten. Jag tycker att jag har 

rätt att kräva den respekten av den socialdemokratiska gruppen. Man får kri-

tisera vår åsikt, men att kritisera oss som personer och säga att saker och ting 

är fel eller rätt det accepterar inte jag i alla fall. Det vill jag ha sagt från den 

här talarstolen. 

Herr talman! Tillbaka till själva sakfrågan. Det här handlar helt och hållet 

om prioriteringar, som minister Sjögren var inne på väldigt tydligt förra 

gången. Det handlar om prioriteringar i frågor om hur stor den service som 

kommunerna erbjuder ska vara i fråga om barnomsorg. I det här fallet har 

man från landskapsregeringen gjort en framställning och där har man noterat 

att det finns andra delar inom omsorgen som behöver lyftas. I det läget som 

vi befinner oss i, där de ekonomiska medlen faktiskt inte är oändliga, så 

kanske man får göra en prioritering mellan de olika områdena, precis som 

man nu har gjort ifrån landskapsregeringens sida och senare ifrån utskottets 

sida. 

När det gäller hela debatten senast så de som är emot det här glömmer att 

det finns förbättringar i barnomsorgslagstiftningen också. Att det finns för-

bättringar måste man väga mot att det finns sådant som för vissa kan upple-

vas som försämringar. 

Att försöka gå in på bedömningen om vad som är rätt och fel för barnet 

tänker inte jag göra. Det finns alltför många experter härinne som har försökt 

sig på det. Jag tror inte att någon av oss kommer att klara av att göra den be-

dömningen. Däremot är det vår skyldighet att göra bedömningen hur mycket 

vi anser att samhället ska vara skyldigt att ställa upp med. Det är precis det 

man gör i det lagförslag som nu ligger. Därmed har lagförslaget mitt och den 

moderata gruppens stöd i det här fallet. Prioriteringar är nyckelordet i den 

här debatten.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Det var en bra analys. Det var ett bra anförande och 

jag vill ge mitt erkännande till det här. Framförallt detta att man har 

missat att vi har så mycket bra i barnomsorgen. Vi har en bra barnom-

sorg på Åland. Tittar man internationellt så är den dessutom väldigt bil-

lig idag. Det kanske är frågan om att vi ska höja barnomsorgsavgifterna 

för att finansiera det här på annat sätt. Man måste ta pengarna någon-

stans ifrån. Det var en mycket bra analys och ett bra anförande.  
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Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag går inte vidare in i funderingarna som ltl Åke Mattsson 

har.  

Det som ligger på bordet handlar om vilken service kommunerna i 

dagsläget ska ha som grund för vad man erbjuder sina medborgare. Det 

räcker i det här fallet tycker jag. Utskottet har gjort en god analys till-

sammans med framställningen. Det finns saker som är mera behjär-

tansvärda att satsa pengar på i dagsläget än att man håller kvar den sub-

jektiva rätten. Sedan kan man ytterligare föra ett resonemang om hur 

man finansierar välfärden, det håller jag helt och hållet med om. Men 

jag väljer att inte i den här repliken gå in desto mera i det.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Där är vi helt överens. Utskotten har sagt sitt i den 

här frågan. Vi tycker att man inte ska ta in pengar, men det verkar i de-

batten här som om det bara finns pengar som flyter omkring som man 

plocka ner och använder till det här. Jag vill påpeka att det är någon som 

betalar det här, och det måste ske via skattsedeln på kommunskatten. 

Medborgarna ska vara medvetna om att socialdemokraterna har ingen-

ting emot att man tar pengarna och sätter på sådant som kanske är onö-

digt.  

Punkt 6; "vårdnadshavare kan för sina barn, utöver vad som är an-

givet ovan i särskilda fall, beviljas rätt till barnomsorg i daghemsverk-

samhet." Vi tycker att vi har vidgat ut den här paragrafen ifrån land-

skapsregeringens framställning ganska mycket och på ett tydligt sätt. 

Det ska också finansieras, men vi har gått en bit till mötes. Men det be-

aktar man inte överhuvudtaget i debatten.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag håller helt och hållet med ltl Åke Mattsson. Det hand-

lar om prioriteringar. Det handlar om att inse att resurserna inte är 

oändliga. Vi måste vara med och ta ansvar för helhetsekonomin också i 

den här salen. De beslut som vi fattar här får återverkningar också i 

kommunerna och i slutändan för den som utnyttjar servicen eller de 

som bor och lever på Åland. Jag har inga invändningar mot det sätt som 

ltl Åke Mattsson resonerar på.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Jag vill gärna vända mig mot att Johan Ehn säger att vi 

inte har uppskattat lagen med många goda ting. Det gör vi definitivt och 

det har vi också sagt. Det finns väldigt mycket gott att säga om den 

åländska barnomsorgen. Det är väl inte det som den här diskussionen 

har handlat om. Johan Ehn säger att det är att prioritering som är nyck-

elordet. Men vi säger att det är valfriheten som är nyckelordet i den här 

diskussionen.  

Tycker inte Johan Ehn att det blir en konstig situation för den föräl-

der som har haft sitt barn på dagis en tid, så får man ett syskon, och se-

dan kanske för några månader, ett halvt år eller liknande så måste man 
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ta hem sitt barn? Många föräldrar vill säkert ta hem sitt barn och det 

passar bra, andra kanske inte kan av olika skäl eller tycker att det är 

lämpligt. Det är ju där som vi står nu och säger att då ska familjen inte 

längre få välja.  

Ltl Johan Ehn, replik 

När det gäller valfrihet så finns även där en grund i att vi måste priori-

tera, ltl Gunell. Vi måste prioritera utgående ifrån vilka rättigheter och 

vilka skyldigheter vi har. Ltl Sundback får gärna komma upp sedan och 

hålla sitt anförande istället för att skrocka.  

Rättigheter och skyldigheter är grunden för att också kunna skapa 

valfrihet. Utan att sätta upp vad man har rätt till och vad man har skyl-

dighet till att göra så kan man heller inte göra de valen. Jag hör till dem 

som tycker att människan ska ha största möjliga valfrihet. Men valfri-

heten måste hela tiden omgärdas av det finns en yttre gräns när det gäl-

ler vad samhället ska stå för, annars hamnar vi väldigt snett i den här 

diskussionen. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Den här situationen blir underlig för många familjer. Att ha sitt barn på 

dagis, ta hem barnet och efter att barnet fyller tre år, om några månader 

igen, kunna lämna barnet till dagis. Det här måste ju också bidra till en 

hel del byråkrati. Hur ska det följas upp ifrån landskapets sida? Vem ska 

följa upp det överhuvudtaget? Vi har haft många diskussioner också 

kommunalt om hur man ska kunna spara på barnomsorgen med alla 

möjliga delningar och frågor som medför en massa byråkrati. Jag tycker 

nog att det har visat sig att det inte sparar så mycket i sista ändan för 

kommunerna. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! I grunden ligger det en ideologisk skillnad mellan mitt och 

ltl Camilla Gunells sätt att se på det här. Jag hör till dem som inte tror 

att generell välfärd är den enda vägen att vandra vidare. När vi ser 

framåt är det nästan den omöjliga vägen att vandra vidare. Välfärd 

måste i första hand vara riktad utgående från de behov som finns. Man 

måste göra behovsprövningar. Visst kan behovsprövningar föda byrå-

krati. I det här fallet gör jag ändå den slutsatsen att det inte handlar om 

så många familjer, utgående ifrån vad jag har läst av utskottets betän-

kande och av framställningen. Däremot kan man läsa ut vad det handlar 

om i pengar. Jag är beredd att göra omprioriteringar av de här pengarna 

i det här fallet. Jag börjar känna att om vi bara i politiken ska syssla med 

att plussa på då kommer vår framtid att se väldigt problematiskt ut. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! När någon har vänligheten att fråga mig, eftersom jag har varit 

så många år i politiken, vilken den intressantaste frågan är, så brukar jag säga 

barnomsorgen. När jag började i politiken på slutet av 70-talet så fanns det 

inte subjektiv rätt till barnomsorg. I Mariehamn var barnomsorgen helt i de 

privata organisationernas händer. Mammorna var ganska utlämnade till den 
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service som fanns och den var otillräcklig. Det fanns större efterfrågan än ut-

bud. Det var en lång process att kommunalisera barnomsorgen i staden. Det 

fanns också ett starkt motstånd från de borgerliga kvinnorna speciellt, men 

också ett tyst stöd för deras kamp mot den subjektiva rätten till barnomsorg. 

Vi socialdemokrater jobbade för det ända sedan 1979, sedan kom det på riks-

sidan så småningom. Eftersom vårt ekonomiska system var så nära förbundet 

till de reformer som man gjorde i riket så infördes den subjektiva rätten på 

Åland. Jag tror att det var under minister Harriet Lindemans tid eller om det 

var under ltl Gun Carlsons tid? Det var ingen diskussion förutom att jag fak-

tiskt frågade om den subjektiva rättigheten ska gälla precis alla och inte bara 

de som jobbar. Nej, den ska gälla alla, hette då. Det var det inte så mycket 

diskussion som nu idag om barnens rätt. Men i Mariehamns stad var exper-

terna många. Psykologer och många hade läst psykologiska rapporter och ut-

redningar. Det är så med forskning i sådana här sammanhang att man läser 

de rapporter som passar in på ens politiska övertygelse för att hitta bekräf-

telse på den ståndpunkt som man har. Det är inte alls ovanligt. Det finns lon-

gitudinella studier av barn som har gått på dagis och sådana barn som inte 

har gått på dagis. De visar ganska självklara saker. De barn som har gått på 

dagis är mera socialt tränade än de som har varit hemma. Det kan man ju 

egentligen räkna ut ganska klart. Det finns vetenskapliga bevis på det. Sedan 

finns det massor med utredningar om barns sociala beteende innan börja 

prata osv. 

Herr talman! Jag tror inte att det här är ett vetenskapligt problem. Det är 

mera en samhällspolitisk fråga vad barnomsorgen ska tjäna för sorts syften. 

Den här debatten som vi har hört idag känns för mig som eko ifrån början av 

80-talet. Det är intressant att konstatera att vi lever igen i en tid där konser-

vativa krafter är ganska starka.  

Socialdemokraternas hållning är helt enkelt är att vi håller fast vid den 

subjektiva rättigheten och att den gäller alla barn och alla mammor och pap-

por som vill utnyttja den rätten. Om man inte vill ha sina barn i barnomsor-

gen så är det helt fritt. Vem som helst får stanna hemma med sitt barn hur 

länge som helst.  

Barnomsorgen är primärt till för arbetslinjen som framhölls i början av 

debatten och i remissen av ltl Sirpa Eriksson. Det har nu förbytts mera i ett 

psykologiskt resonemang om vad som är bäst för barnen. Man hör ju bakom 

att det bästa för barnen, enligt många, är att man är hemma med barnet, att 

mamman speciellt är hemma. Av papporna är det inte ens fem procent som 

är vårdlediga utan det är kvinnorna. Så kan det kanske till och med vara. Vår 

ståndpunkt är att inte ställa oss som förmyndare för andra familjer. Var och 

en får bestämma själv, om man vill att barnet ska vara på dagis eller hemma, 

inte kommunen och inte dagispersonalen. Det intressanta är att majoriteten 

säger samma sak, att föräldrarna ska bestämma. Men ni vill frånta rätten att 

bestämma av de föräldrar som har en annan uppfattning än er uppfattning. 

Det är valfriheten som då försvinner. Att ta bort rätten från de kvinnor som 

har en annan uppfattning än ltl Sirpa Eriksson eller vtm Gun-Mari Lindholm 

är enligt mig fortfarande extremt osysterligt. Det är det som händer i prakti-

ken när det här beslutet går igenom. Nog om detta. 

Ltl Johan Ehn och många andra har sagt, till om med ministern, att det här 

är en prioriteringsfråga. Nu ser man slutet på den allmänna välfärden. Jag 

hoppas att åtminstone inte alla liberaler omfattar detta, även om man också 
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hör från ministern att det ska blir mer och mer behovsprövning. Det betyder 

antagligen att vi får en utveckling där den allmänna socialtjänsten blir för 

dem som inte har råd att anlita privata alternativ. Så är det i den centraleuro-

peiska modellen i mycket hög grad. Det är typiskt för den nordiska modellen 

att ha generell välfärd. Tanken bakom det här är inte att man vill göra det 

sämre utan man tror att vi har sådana ekonomiska problem framför oss att vi 

nu måste sänka den generella välfärdsmodellen. Det tutar högerregeringarna 

ut hela tiden så man ska vara observant och inte falla för den frestelsen. Jag 

tror inte det alls. Det är nog så att ekonomin kommer att fortsätta att växa 

och människornas behov och rätt till välfärd ska tryggas, inte försämras. Om 

det här är första steget på att nedmontera den generella välfärden då beklagar 

jag liberalerna. Det är ju det som vi har haft gemensamt tidigare i alla fall. 

Man börjar se mer och mer tecken på att vi inte längre ska jobba på det sättet. 

Det ska vara behovsprövning. Valfriheten i den här frågan ska tas bort. Att 

högern resonerar så förstår jag, det är inte alls oväntat. 

Om vi nu ska tala om ekonomi så är siffrorna i framställningen vad gäller 

inbesparingarna inom barnomsorgen överskattade och utgifterna är un-

derskattade. Jag är helt övertygad om att den här framställningen kommer 

att ge mera kostnader i kommunerna än vad man kan spara. De här två åren 

som man nu ger subjektiv rätt till fritidshem så vilka kommunerna har det fi-

nansierat fullt ut? När ska det träda i kraft, har regeringen bestämt det? Jag 

tror att det blir betydligt kostsammare än den här inbesparingen. Nu är inte 

ministern här så hon kan inte svara och inte heller utskottets ordförande. Jag 

skulle nog gärna se att man redovisade för de kostnaderna. En del kommuner 

kanske har det här redan ordnat så att det inte blir så stor skillnad, men i Ma-

riehamn stad kommer det nog att ge ökade kostnader. 

Herr talman! Den som lever får se. Det här är en principiell fråga för oss. 

Jag tror att kostnadsinbesparingarna är helt överdrivna. Jag hoppas verkligen 

att inte det här är första steget på nedmonteringen av den generella välfär-

den. Vi är redan efter, vi saknar allmän tandvård osv. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Det är riktigt att det var jag som i egenskap av ledamot i 

landskapsstyrelsen 1997 införde subjektiva rätten i barnomsorgslagen 

som vi förde till lagtinget och fick godkänt för. På den tiden trodde man 

att barnomsorg var något som man skulle erbjuda från samhället när 

föräldrarna är på jobb och inte när föräldrarna är hemma. Det var ut-

gångspunkten, det var det som man förutsåg. Att subjektiva rätten sedan 

användes på det sätt som den gjordes, som upprörde många kommuner 

och daghemspersonal när vårdlediga föräldrar med litet syskon lämnade 

in det lite äldre syskonet till dagis, det kunde man inte förutse. Nu vill vi 

ändra på det här så att man begränsar det lite grann. Man måste komma 

ihåg att valfriheten kostar. Socialdemokraterna brukar hävda att man 

måste göra strukturförändringar och det gör man ju nu.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Den här kostnaden har vi haft hela tiden. Vi prioriterar inte att man tar 

bort den. Jag tror att utökningen av den subjektiva rätten kom senare 

under ministern Harriet Lindemans tid. Det var just före vi fick den här 

barnomsorgslagen som nu gäller. Det var då diskussion att det i första 
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hand skulle gälla de som arbetar, studerar eller de som är arbetslösa. I 

riket gick man in för den generella subjektiva rätten och då påverkades 

vår åländska lag av det här. Jag kommer väldigt väl ihåg diskussionen. 

Jag har den också dokumenterad om någon vill se den. Efter det har vi 

fullföljt den här subjektiva rätten fullt ut. Det har visat sig att det är 

många som vill ha den här möjligheten att själva välja. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Jag har inget minne av den andra diskussionen i lagtinget. När den här 

lagen diskuterades i lagtinget och slutligen beslutades om då var det 

ingen som ifrågasatte den subjektiva rätten, därför att man visste inte 

vad den innebar. Det var heller ingen stor sak i utskottet på den tiden. 

Det vi nu gör i det här förslaget är att begränsa rätten för de vårdle-

diga. Man ska komma ihåg att under moderskapspenningsperioden får 

föräldrarna om de så vill ha barnet på daghem fortfarande med det här 

nya förslaget. Så det gäller inte under hela vårdledighetstiden. Det är ju 

ändå en marginell förändring, men det är trots det en förändring som 

man vill tro ska spara lite för kommunerna. Jag tror fortfarande att det 

är bättre för barnen och det har jag sagt förut. Man kanske ska tänka på 

valfriheten för barnen också. Alla barn vill vara för hemma med sina 

föräldrar och nya syskon, det vet jag. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag tror att det är väldigt farligt med kategoriska ställningstaganden ut-

gående från egna erfarenheter, antar jag. I frågor som gäller det privata 

livet är det kanske ändå bäst att lämna de val som görs till familjen. Det 

är väldigt svårt att veta hur andra tänker och känner. 

Men om man inte i centern visste vad man beslöt om när man beslöt 

om den subjektiva rätten så visste nog i alla fall jag det när jag satt här i 

lagtinget. För mig var det ett stort framsteg efter allt motstånd som man 

mötte år ut och år in på den kommunala sidan. Det hade nästan varit 

omöjligt att utveckla barnomsorgen om inte vi hade fått rikslagen. Det 

gjordes ytterligare en reform någon gång på 90-talet. Därför blev det 

den här rätten väldigt stark. Det har ju varit en framgångsvisa för kvin-

norna och jämställdheten. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Jag skulle önska att ltl Sundback skulle undvika att på-

dyvla andra att liberalerna på något sätt skulle vilja nedrusta välfärden. 

Det är ju fullständigt struntprat. Den bästa garantin, bästa medborgare, 

är att stöda liberalerna för att garantera att den generella välfärden finns 

kvar. Socialdemokraternas överbudspolitik, som också finns i det här 

ärendet, leder ingenstans. Därför att socialdemokraterna har inte anvi-

sat någon finansiering av alla de förslag som de har. Hur ska det för-

verkligas och finansieras utan pengar? Det enda som jag har hört från 

socialdemokraterna när det gäller den biten är att landskapet ska börja 

låna.  
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Det var ett sammelsurium av både det ena och det andra. Om vi nu hål-

ler oss till den här frågan så har ministern uttryckligen sagt att vi inte 

kommer att ha råd med den generella välfärden. Hon har hänvisat till 

utredningar i Sverige och i Finland och visat på att det finns fakta 

bakom enligt henne. Den slutsatsen delar inte vi. Vi måste ha råd med 

människor, vi måste ha råd med barnomsorg, hela vårt samhälle bygger 

på det. Det är på det viset som vi ökar tillväxten, inte genom att börja 

behovspröva välfärdstjänster allt mera. Det här är en signal, inte så all-

varlig men principiellt en farlig väg om vi ska gå in på det här. Det är 

samma som med den allmänna tandvården.  

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Den generella välfärden kommer att bestå åtminstone så 

länge liberalerna har en maktposition i det här samhället. Sedan kan det 

möjligen hända att man i viss mån får titta lite på nivåerna. Men den ge-

nerella välfärden som fenomen kommer vi att se till att bibehålls.  

Det finns ingen finansiering överhuvudtaget av socialdemokraternas 

olika förslag. Det finns inga pengar, alltså kan inte socialdemokraterna 

och de har inte makt heller att genomföra det här. Det handlar mera om 

att slå blå dunster i ögonen på medborgarna, att hävda att socialdemo-

kraterna ska kunna förverkliga allmän tandvård till exempel utan 

pengar. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Att ändra på nivåerna på välfärdstjänsterna är naturligtvis inte att ta 

bort systemet. Men när man inför behovsprövning då frångår man prin-

ciperna från den generella välfärden. Det är det som man gör nu med 

ändringen av den här lagen. Sedan vad gäller finansieringen av den här 

förändringen så har jag vid olika tillfällen visat på att den inte är skött 

med den här framställningen, det är jag alldeles övertygad om.  

Vi har olika uppfattningar. Men när man säger att 780 000 i brutto är 

inbesparingen men inte ens räknar schematiskt med vårdavgifter på 13 

procent, som finns angivet i framställningen, det visar att man inte har 

varit särskilt noggrann i sina kalkyler.  

Talmannen  

Replikskiftena är avslutade. 

Vtm Gun-Mari Lindholm  

Talman! I debatten här idag har det sagts, vilket jag vill ta avstånd ifrån, att 

det skulle vara dåligt att vara på dagis. Det vill jag å det bestämdaste ta av-

stånd ifrån. Däremot är det inte dåligt att vara hemma och att ”bara vara 

hemma”. Man kan ha kvalitetstid hemma också.  

Sedan har det också sagts, vilket kräver ett visst förtydligande, från social-

demokraternas sida att om man har ett barn som är 2 1/2 år och så går 

mamman på mammaledighet, man blir hemma med ett yngre syskon, barnet 

kommer då att vara hemma med mamman och det yngre syskonet. Då blir 

det en väldigt kort tid hemma för sedan ska barnet tillbaka till dagis när bar-

net fyller tre år. Vem säger att barnet måste tillbaka till dagis? Det är föräl-

dern som har den valfriheten. Det är värt att man förtydligar det, för man kan 
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ju få den uppfattningen att det är ett måste att ha en dagisplats åt ett barn 

som är tre år. Detta väljer man naturligtvis själv. Det var egentligen bara det 

som jag ville anföra.  

I alla sammanhang om det är någonting som är systerligt så kanske det är 

osysterligt när man sitter och talar högt i bänken när andra har sitt anförande 

och särskilt om man har en annan åsikt. Det tycker jag framförallt är väldigt 

respektlöst. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Det är väl si och så överlag med detta att prata i bänkarna. Vi kanske får 

skärpa oss allihop och visa respekt för varandra både män och kvinnor.  

Jag tycker det är tråkigt att vtm Gun-Mari Lindholm överger famil-

jerna och mammorna i den här situationen. Jag tycker att vi har kunnat 

stå sida vid sida och samarbeta väldigt bra för barnfamiljernas bästa. 

Jag hade önskat att även vtm Lindholm kunde sluta upp bakom att bi-

behålla den subjektiva rätten. Jag vill framhålla att i dagens läge känner 

åtminstone jag föräldrar som är föräldralediga och som ändå jobbar 

hemifrån och därför har behov av dagis. Många är egna företagare och 

har behov att ändå upprätthålla kontakterna med sina kunder trots att 

man är hemma med ett barn.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik  

Talman! I den här frågan har vi olika åsikter, vilket jag respekterar att 

socialdemokraterna har. Jag ser fram emot den debatt när motionen an-

gående barnomsorgspeng kommer från social- och miljöutskottet. Där 

kommer verkligen valfriheten till rätt. Jag hoppas också då naturligtvis 

att få stöd ifrån socialdemokraterna. Där är det valfrihet minsann.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Det kommer säkert till lagtinget när som helst. Jag är inte säker att vi i 

den frågan har samma åsikter. Den fråga som vi diskuterar nu och 

barnomsorgspeng handlar om helt olika saker. 

Jag tycker att det vore klokt av lagtinget att också reflektera kring att 

det finns situationer där föräldern är egen företagare och under vårdle-

digheten arbetar hemifrån. Ska de också anhålla hos kommunen om att 

få situation prövad för att kunna sköta sina kundkontakter under tiden 

man har en liten fyra månaders babys hemma och kanske en 2 åring?  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik  

Talman! Den här diskussionen är intressant. Det är systerlighet när so-

cialdemokraterna bestämmer vad som är det. Jag tycker det är intres-

sant särskilt ur ett demokratiskt sätt att se det.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad.  

Detaljbehandlingen vidtar. Det i landskapsregeringens framställning ingående förslaget 

till barnomsorgslag för landskapet Åland föreläggs för lagtingets bifall kapitel för kapitel 

i enlighet med social- och miljöutskottets förslag medan de övriga lagförslagen föreläggs 

var för sig i deras helhet. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. 

Föreläggs kap 1. Godkänt. 

Föreläggs kap 2. Godkänt. 
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Föreläggs kap 3. Godkänt. 

Föreläggs kap 4.  

Ltl Carina Aaltonen 

Herr talman! Jag föreslår att § 17 godkänns i enlighet med den reservation 

som jag har fogat till betänkandet.  

Ltl Camilla Gunell 

Jag ber att få understöda ltl Aaltonens förslag. 

Talmannen 

Begäres ytterligare ordet? Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Carina Aal-

tonen, understödd av lagtingsledamoten Camilla Gunell föreslagit att § 17 godkänns i 

enlighet med den reservation som lagtingsledamoten Carina Aaltonen har fogat till be-

tänkandet. Är redogörelsen riktig?  

Omröstning kommer därför att verkställas. Den som omfattar social- och miljöutskot-

tets betänkande, röstar ja; den som omfattar ltl Carina Aaltonens ändringsförslag, rös-

tar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.  

Ltl Camilla Gunell 

Jag önskar för historieskrivningens del att vi har öppen omröstning. 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Jag understöder öppen omröstning å det varmaste. 

Ltl Carina Aaltonen 

Jag understöder öppen omröstning.  

Talmannen 

Lagtingsledamoten Gunell har förslagit öppen omröstning och det har understötts och 

det kommer därför att verkställa. Jag ber ledamöterna Raija-Liisa Eklöf och Carina Aal-

tonen att biträda vid omröstningen. 

Upprop. 

Omröstningen har givit vid handen; 23 ja-röster, 3 nej-röster och 4 är frånvarande.   

Lagtinget har sålunda godkänt lagtexten enligt utskottets betänkande. Därmed har ka-

pitel 4 godkänts. 

Föreläggs kap 5. Godkänt. 

Föreläggs kap 6. Godkänt. 

Föreläggs kap 7. Godkänt. 

Lagförslaget är därmed godkänt. 

Föreläggs landskapslagen om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet 

Åland av riksförfattningar om socialvård. Lagförslaget är godkänt. 

Föreläggs landskapslagen om ändring av 5 § landskapslagen om tillämpning i landskap-

et Åland av barnskyddslagen. Lagförslaget är godkänt. 

Föreläggs landskapslagen om ändring av landskapslagen om kontroll av brottslig bak-

grund hos personer som skall arbeta med barn. Lagförslaget är godkänt. 

Lagförslagens andra behandling är därmed avslutad.  
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Förslaget om förkastande av lagmotion 2/2009-2010 upptas i samband med ärendets 

tredje behandling. Samtidigt upptas de tre hemställningsklämmarna i enda behandling. 

Ärendets andra behandling är avslutad. 

Andra behandling 

4 Ändringar i körkortslagen 

Lagutskottets betänkande (LU 18/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 14/2010-2011) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. 

Minister Veronica Thörnroos  

Talman! Jag hade inte möjlighet att närvara under debatten i måndags. Jag 

vill på landskapsregeringens vägnar tacka för det stöd som lagutskottet ger 

oss i vårt trafiksäkerhetsarbete.  

Jag har också en liten frågeställning som rör betänkandet. Det är på andra 

sidan, jag citerar: ”I fråga om trafiktraktorer bör det klargöras vilka krav 

som gäller för framförandet av fordonet.” Här tror jag att det finns en kom-

munikationsmiss mellan lagtinget och lagutskottet. Eftersom jag i samband 

med att framställningen presenterades anförde följande, jag ber att få citera 

mig själv ur det stenografiska protokollet: ”Avslutningsvis, herr talman, vill 

jag anföra ett fel som finns på sidan 9 i tabellen under kategorin C. I den fö-

religgande framställningen det lyder som följer; last med totalvikt över 750 

kilo och personbil som inte omfattas av kategori B, till ett sådant fordon 

kopplas en släpvagn med en totalvikt av högst 750 kilo.” Det ska sedan också 

finnas en fortsättning som lyder som följer: ”samt trafiktraktor och till den 

kopplat släpfordon”. Jag vill också förtydliga att i den framställning som pre-

senterades den 9 mars fanns det ett fel, vilket påtalades också i samband med 

att framställningen presenterades. 

Talmannen  

Begäres ordet? Diskussionen är avslutad.  

Detaljbehandlingen vidtar. Det i landskapsregeringens framställning ingående förslaget 

till landskapslagen om ändring av körkortslagen för landskapet Åland föreläggs för lag-

tingets bifall i enlighet med social- och miljöutskottet förslag. 

Lagförslaget är bifallet. Ärendets andra behandling är avslutad. 

Enda behandling 

5 Förverkligande av förslag om skärgårdspolisen 

Lagutskottets betänkande (LU 20/2010-2011) 
Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion (HM 62/2007-2008)  

Ärende nr 5 avförs och upptas till behandling vid plenum 11.04.2011.  

Föredras 

6 Föglötunneln 

Landskapsregeringens svar 
Ltl Danne Sundmans enkla fråga (EF 18/2010-2011) 

Enkel fråga ska läsas upp av frågeställaren och därefter ger ministern 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! Det förefaller oklart hur projektet att förse Föglö med fast för-

bindelse ska gå vidare. Det finns medel i budgeten för att färdigställa miljö-

konsekvensbedömningen men konkreta åtgärder från landskapsregeringens 

sida för att driva projektet vidare lyser med sin frånvaro.   

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbö-

rande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga: Vilka åtgärder 

ämnar landskapsregeringen vidta för att driva projektet med att förse Föglö 

med fast förbindelse vidare och vilken är tidsplanen för projektet? 

Minister Veronica Thörnroos  

Talman! Jag börjar med en kort tillbakablick. För lagtinget som invaldes 

2003-2007 presenterades en utredning som hette; Utredning kortrutt Lem-

land- Föglö-Kökar. Där presenterades fyra olika alternativ för en kortrutt till 

Föglö. Den utredningen debatterades väldigt intensivt här i salen och sedan 

fördes den till finansutskottet för fortsatt beredning. Det som då låg till grund 

för finansutskottet och för trafikavdelningen som tog fram materialet var 

grundkartorna från lantmäteri. Finansutskottet beslöt efter noggranna 

undersökningar och höranden att förespråka endast ett alternativ. Orsaken 

till detta var att finansutskottet bedömde att undersökningarna för en tunnel 

till Föglö skulle vara ytterst kostsamma och finansutskottet valde att styra in 

den kommande utredningen till ett alternativ. Det omfattades också seder-

mera av lagtinget. På de premisser inledde trafikavdelningen och deras kon-

sulenter arbetet med en miljökonsekvensbedömning som är det första steget. 

Sedan känner vi alla till att vägen kanske inte har varit viktigt spikrak, det 

är den sällan vid så här stora omfattande infrastrukturella satsningar. Det 

finns olika åsikter. I demokratins goda anda måste alla få komma till tals. 

Jag ska nu visa lite bilder. Det som vi ser framför oss är landsträckningen, 

ni ser alternativ A och ni ser alternativ B. Bilden visar utsträckningen av de 

skyddsvärda biotoperna enligt gällande grundkarta. Det är de gröna marke-

ringarna år 2009.  

Norra Öfladan begränsas av en skogsbilväg i dess nordöstra kant, alterna-

tivlinje A. Mellan norra och södra Öfladan finns ett område som inte är klas-

sat som skyddsvärd biotop. Väglinje B är alltså möjlig i ett teoretiskt resone-

mang.  

Under hösten 2010 gjorde miljöbyrån på trafikavdelningens uppmaning en 

kartering av området. Orsaken var att det kom in en anhållan om att få inför-

liva området i Natura 2000 program.  

Minister Katrin Sjögren beslöt den första mars på enskild föredragning om 

ett förslag till avtal om naturskydd i Öfladorna i Lemland.  

Vi byter OH-bild. Ni ser området här trots att det är lite mörkt. Det resulte-

rade i att de tilltänkta vägdragningarna inte längre vara gångbara, eftersom 

både vägsträckning A som planerades och vägsträckning B finns inne i Na-

tura 2000 området. Teoretiskt kan man tänka sig att man måste kunna ha en 

väg genom ett Natura 2000 område, det kan väl inte vara omöjligt. Jag säger 

inte att det inte är omöjligt, men jag säger att tidsmässigt är det här alternati-

vet inte längre försvarbart. Det är den bedömning som jag har gjort. Detta al-
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ternativ, vare sig sträckning A eller B, är inte längre försvarbara därför att det 

finns för många hållpunkter för den som inte omfattar det här förlaget och 

det måste man respektera. Vill vi att kortruttsmeddelande inte ska vara klart 

förrän om 20 år då kan vi fortsätta det här projektet. Men vill ni göra det på 

ett annat vis då bör vi tänka om och delvis tänka nytt.  

Då kan man fråga sig rent retoriskt varför landskapsregeringen driver den 

här processen vidare om man redan nu har dömt ut att det inte är praktiskt 

möjligt att genomföra? Ja, efter kontakt med konsulterna så fortsätter man 

från landskapsregeringens sida att driva det här projektet vidare som en teo-

retisk modell, därför att man i ett senare skede när man gör en miljötill-

ståndsansökan måste kunna påvisa alternativa dragningar för en fast förbin-

delse till Föglö. Jag tror inte att en dragning av en tunnel genom det här om-

rådet, varken under Öfladorna, mellan Öfladorna eller norr om dem, någon-

sin kommer att förverkligas. Men för att kunna komma vidare med en kort-

rutt till Föglö, som är en absolut förutsättning för att skärgården ska kunna 

överleva, så bör den här finnas med som en teoretisk modell. Därför har 

landskapsregeringen valt att fortsätta. Vi bad konsulten att komma med olika 

alternativ efter att man valde att försöka införa området som ett Natura 2000 

område. Vi bad vår konsult att titta på vad betyder och att ge oss alternativ. Vi 

fick fyra alternativ. Vi gick in för det alternativet som lyder som följer; ifall 

man kan påverka gränsdragningen för Natura 2000 område så att gränsen i 

norr flyttas till skogsgränsen skulle alternativ A hamna utanför förslaget till 

Natura 2000 området. Med andra ord skulle Natura 2000 området ta slut i 

norr, där skogen börjar, och den befintliga vägen skulle vara utanför. Detta 

skulle möjliggöra den planerade vägsträckningen enligt alternativ A. Då 

skulle man inte behöva utföra en naturautredning. 

Vad landskapsregeringen har gjort och vad landskapsregeringen gör det är 

att följa det som lagtinget och finansutskott har bestämt att man ska göra. 

Däremot har vi också insett att vi behöver titta på alternativa lösningar och 

detta kommer att presenteras i ett kortruttsmeddelande. Jag stannar här, 

tack. 

Ltl Danne Sundman  

Herr talman! Det är lite patent att man nu från centern på något vis försöker 

skylla på liberalerna sida. Att det här projektet inte kan gå vidare p.g.a. beslu-

tet som miljöministern har tagit. Vi vet alla att det här var ett förhastat beslut 

som lagtinget tog på basen av finansutskottets förslag. Det södra alternativet 

innebär en så pass mycket länge vägsträckning och bara det i sig gör det 

olämpligt. Jag tycker inte vi behöver hitta någon syndabock. Man kan läm-

nade det och istället fundera på ett annat alternativ.  

Ministern säger att det ska presenteras i kortruttsmeddelandet. När kom-

mer det stackars kortruttsmeddelandet som vi har väntat så länge på? Vi 

måste ju få det hit till lagtinget för att överhuvudtaget hinna med det innan 

det här lagtinget går hem. Den här frågan har obunden samling drivit på se-

dan 2003. År 2003 var Eivind Grov hit första gången och berättade om 

norskt tunnelteknik. Nu har vi 2011. Ser man på andra tunnelprojektet runt 

om i Norden så finns det projekt som har uppkommit senare och som har 

förverkligats under den här tiden. Det är fortfarande en bra idé att förse Föglö 

med fast förbindelse med en tunnel enligt norsk standard. Varför kan man 

inte gå vidare med det här och komma med kortruttsmeddelandet? 
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Minister Veronica Thörnroos  

Tack talman! Nej, ltl Danne Sundman, jag skyller verkligen inte det här på li-

beralerna eller att den liberala minister Katrin Sjögren på något vis medvetet 

aktivt skulle ha försökt skjuta det här projektet i sankt. Det stämmer inte. 

Miljöministern har ett stort patos för miljöarbete och skyddsarbete. Hon har 

företrätt den linje som också har ett stort engagemang och intresse för ute i 

samhället. Det är inte liberalen Katrin Sjögren som har hittat på det här själv 

på egen hand att det här ska bli ett Natura 2000 område. Det tar jag verkligen 

inte på mig.  

Resultatet leder till ytterligare tidsmässiga förseningar. Därför att området 

inte är ett Natura 2000 område ännu. Vi vet inte om alla markägare kommer 

att skriva på för Natura 2000 område. Vi vet inte med säkerhet att EU kom-

mer att godkänna det. Det betyder att processen dras ytterligare i långbänk. 

Därför är det är dags att komma vidare, se till att vi får ett avslut på det här, 

se till att vi får MKB-utredningen färdiggjord och sedan går vidare med det 

här projektet. Vi är helt överens ltl Danne Sundman och jag att vi måste få till 

stånd en kortrutt inom skärgården. Som läget är idag på världsmarknaden 

angående bränslet så har vi snart inte råd att köra fartygen längre. Vi är helt 

överens i sak. Jag är den första att beklaga att det här inte har kommit längre 

än 2003. Mig veterligen har det här diskuterats väldigt, väldigt länge. Redan 

på 50-talet tror jag att Kökarsborna påtalade behovet av en snabbare förbin-

delse så det är ju ingenting nytt.  

Ltl Danne Sundman  

Herr talman! Det har varit dags länge att byta spår. Vi har sedan länge här i 

lagtinget varit överens om att det här spåret är dödfött. Man måste hitta på 

ett nytt spår. Vi har haft många debatter där det har lovats kortruttsmed-

delande och det har lovats nya alternativ. Jag sitter själv med i styrgruppen 

för miljökonsekvensbedömningen. Det har lovats möten och det har lovats att 

man ska gå vidare men det händer ingenting. Det går inte vidare. Därför har 

jag ställt min enkla fråga för att få upp den här saken på bordet och få veta; 

när får vi kortruttsmeddelandet? Jag kräver att ministern kan säga ett datum 

när Ålands lagting får det här meddelandet. Det är en så pass viktig regional-

politisk fråga och den här regeringen som säger sig vilja föra en aktiv region-

alpolitik får inte ens fram en sådan här detalj i sammanhanget som ett kort-

ruttsmeddelande som vi har väntat flera år på här i lagtinget. Jag vill veta ett 

datum. Det får inte bli med den här frågan som med många andra stora vik-

tiga frågor den här perioden. Det här måste vi åtminstone få klart innan det 

här lagtinget går hem. Det är nu 192 dagar kvar till valet. 

Minister Veronica Thörnroos  

Tack talman! Ltl Danne Sundman säger att den här landskapsregeringen un-

derförstått försöker driva en regionalpolitik. Den här landskapsregeringen 

driver en regionalpolitik, om detta råder inte något tvivel. Det finns ingen 

landskapsregering som i dessa svåra ekonomiska tider försvarar och försöker 

förbättra så för landsbygden och skärgården som just den här landskapsrege-

ringen gör, så är det. Men jag förstår att oppositionen som lite gnäller nu i 

bänkarna inte kan acceptera det faktum, men så är det faktiskt. 

Vad gäller ett exakt datum för kortruttsmeddelandet så kan jag de facto 

inte leverera det här och nu, därför att det ligger inte i mina händer. Arbetet 
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på avdelningen pågår. Så fort jag får besked från mina tjänstemän exakt när 

det kan levereras så kan jag lova att ltl Danne Sundman ska bli den första att 

få reda på det.  

Talmannen  

Landskapsregeringens svar antecknas till kännedom. Ärendet är slutbehandlat.   

Remiss 

7 Ny lagtingsordning 

Vtm Gunnar Janssons m.fl. lagmotion (LM 2/2010-2011)  

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns?  

Talmanskonferensen föreslår att en gemensam diskussion tillåts i fråga om detta och 

nästa ärende. Godkännes? Godkänt.  

Remiss 

8 Ny lagtingsordning 

Ltl Danne Sundman m.fl. lagmotion (LM 3/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att också detta ärende remitteras till lagutskottet. God-

känns? Godkänt.  

Gemensam diskussion. 

Vtm Gunnar Jansson 

Tack fru talman! Kolleger, vår nuvarande lagtingsordning är 39 år gammal. 

Den är pålappad och justerad och den har varit föremål för många, många 

detaljförändringar. Tiden har nu kommit för en förnyelse av denna grundläg-

gande lagstiftningen i vår demokratiska ordning. 

Jag ska nu presentera lagmotion nummer 2 för detta lagtingsår. Nummer 3 

hörde vi just refereras och den kommer motionärerna säkerligen att presen-

tera. 

Fru talman! Vi motionärer föreslår att lagtinget stiftar en landskapslag 

med kvalificerad majoritet som innehåller en ny lagtingsordning för lagtinget 

samt hemställer om att landskapsregeringen omedelbart vidtar behövliga lag-

stiftningsåtgärder som påkallas av en sålunda ny lagtingsordning. 

Alla lagtingsgrupper har deltagit i beredningsprocessen enligt beslut av 

talmanskonferensen. Jag tackar talman Roger Nordlund för att han tålmodigt 

har lett arbetsgruppen. Jag tackar också partiernas företrädare för konstruk-

tivt samarbete och lagtingsdirektören för hennes bistånd och insatser inom 

juridiken och lagtekniken. Fyra gruppledare alternativt partiordförande med-

verkar i denna lagmotion. Representanterna från obunden samling och 

Ålands Framtid i arbetsgruppen stöder inte förslagen i lagmotionen fullt ut. 

Därför saknas deras namn på denna lagmotion nummer 2.  

Jag citerar lagmotionen på sidan 2: ”Målet för reformen har varit att ut-

forma ett regelverk som utgör ett instrument för ett effektivt och transpa-

rent beslutsfattande i lagtinget och som beaktar en framtida utveckling av 

självstyrelsen samt lagtingets utveckling mot ökad parlamentarism och 

ökat externpolitiskt arbete.” Så utformades målet med reformen. 

Vi har alltså att göra med en lagstiftning av grundläggande natur, på eng-

elska kallad basic law. För den typen av grundläggande lagstiftningen gäller 

huvudsakligen tre principer. 
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För det första; demokrati utan regler tenderar att leda till anarki. Man kan 

till och med uttrycka det så brutalt som att demokrati utan regler är anarki. 

För det andra; en lagtingsordning eller riksdagsordning är i de allra flesta 

samhällsskick en grundlag. 

För det tredje; en lagtingsordning ska inte kunna ändras och upphävas 

med enkla medel.   

Några ord om dessa grundläggande och vägledande principer. Demokra-

tins viktigaste uppgift är att försvara sig själv. Motsatsen till demokrati är oft-

ast anarki antingen i form av sammanbrott och kaos eller i form av totalitär 

regim och terror. Bägge varianterna ser vi mer än nog av i dagens splittrade 

värld, tyvärr.  

Reglerna för hur demokratin utövas syftar till att ge verksamheten stabili-

tet oberoende av hur de politiska styrkeförhållandena ser ut från val till val. I 

våra nordiska demokratier har reglerna fungerat bra. Det ser vi många exem-

pel på. I motionen föreslår vi åtgärder som syftar till att denna demokratiska 

medverkan och påverkan skall öka, alltså från medborgarnas sida. De grund-

läggande strukturerna föreslår vi dock att förblir oförändrade inom ramen för 

vår representativa demokrati.  

Riksdagsordningars egenskap av grundlag sammanhänger med maktför-

delningen. Hur ett samhälle styrs eller regeras bestäms ofta i en regerings-

form. I riksdagsordningen normeras parlamentets maktutövning. En rege-

ringsform och en riksdagsordning bildar det mest centrala grundlagarna i 

parlamentariska demokratier. Så är det fortfarande i Sverige och så är det hos 

oss. I Finland däremot har regeringsformen och riksdagsordningen förenats i 

en enhetlig grundlag. I takt med att den offentliga makten parlamentariseras 

växer betydelsen hos en riksdagsordning, en lagtingsordning. Den utveckl-

ingen ser vi hos oss. Vi motionärer föreslår att lagtingsordningen renodlas till 

den parlamentariska maktutövningens regelverk, manual om vi vill använda 

modernt språk. Tekniska föreskrifter och detaljreglering lämnas till arbets-

ordningen för lagtinget. Vi vill alltså renodla denna delning av reglerna för 

vår interna verksamhet till att gälla lagtingsordning och arbetsordning och att 

den hierarkiska indelningen är så tydlig som möjlig. 

Fru talman! I all mänsklig verksamhet, också inom politiken, gäller den re-

geln att man inte får ändra på spelets regler under spelets gång. Reglerna i 

lagtingsordningen ska inte kunna ändras eller upphävas på annat sätt än 

varpå de tillkommit. Reglerna ska vara uthålliga och okänsliga för politiska 

konjunkturer. Därför gäller krav på kvalificerad majoritet för dem. Däremot 

behövs inte krav på kvalificerad majoritet för arbetsordningen. När jag säger 

detta säger jag också att gränsdragningen mellan vad som hänförs till lag-

tingsordningen och vad som hänförs till arbetsordningen är ytterst viktig. Ar-

betsgruppen och vi motionärer har försökt vara mycket noggranna när denna 

rågång har gåtts upp.   

Lagmotionen har tillkommit i nära samarbete och samverkan med lag-

tingsgrupperna av naturliga skäl, för det är ju gruppens representanter som 

har utgjort arbetsgruppen. Till behandling föreligger en annan lagmotion, 

som jag nämnde, och den har ett mycket snarlikt innehåll. Skillnaderna får vi 

säkert höra strax.  

Jag ska i korthet presentera de mest väsentliga sakområdena i lagmotionen 

där vi föreslår nya eller ändrade regelverk för lagtingets sätt att representera 
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Åland folk. Städse bärande i minnet att all offentlig makt utgår från folket och 

att den makten ska utövas under lagarna. 

Jag går därför till några enskildheter i lagmotionen och börjar med grun-

derna för det åländska samhällsskicket. De ingår i kapitel 1, har sitt ursprung 

i Ålandsöverenskommelsen från 1921 och är utformade i hög utsträckning i 

den ordning som numera gäller för moderna grundlagar. Det är mera så kal-

lade objektiva rättigheter eller målsättningar, deklaratoriska föreskrifter om 

man så vill, än materiella rättsregler som skulle vara direkt till lämpliga. Ka-

pitlet är nytt och har inte förekommit tidigare i lagtingsordningen. Motion-

ärerna tycker att tiden är mogen också för den här typen av normering av de-

klaratoriska föreskrifter på denna nivå, dvs ett slags grundlagsnivå i vårt 

samhällssystem. 

Vi har nya regler för upplösning av lagtinget. Ända sedan 1952 har faktiskt 

den möjligheten förelegat alltid åtföljd av bestämmelser enligt vilka lagtinget 

självt bestämmer om regler för sin egen upplösning i landskapslag. Det har 

inte förekommit tidigare. Motionärerna föreslår nu att i lagtingsordningen 

upptas en bestämd ordning enligt vilken man kan vidta kanske det mest 

kraftfulla demokratiska ingrepp i den representativa demokratin som över-

huvudtaget existerar, dvs ett parlaments rätt att upplösa sig självt. Hittills har 

vi levt med föreskrifter i självstyrelselagen enligt vilka republikens president 

anförtrotts denna möjlighet i samverkan med talmannen. Det är en åtgärd 

som aldrig har behövts vidtas under självstyrelsens historia. Motionärerna 

tycker att en så här pass kraftfull åtgärd i en demokratisk maktutövning 

måste också folkets egna representanter kunna styra över. Därför dessa reg-

ler. 

Vi har därutöver gått in på frågan om immunitet för lagtingsledamöterna. 

Det här är normalt i parlamentariska demokratier för att lagtingsledamöterna 

på folkets vägnar skall kunna vara djärva och visa dådkraft och fullt ut kunna 

representera folket. Det är också rimligt att den verksamheten omges av en 

nivå av parlamentarisk immunitet, så att åtminstone rädsla för repressalier 

inte avhåller oss från att göra vårt jobb.  

Vi har delvis nya regler för lagtingets egna organ men det är smärre in-

grepp som jag kanske inte behöver upprätthålla mig så mycket vid.  

Däremot har vi helt nya regler i regeringsbildningen vars centrala mål är 

att ge regeringsbildaren, lantrådet, en betydligt förstärkt ställning, allt i syfte 

att ytterligare parlamentarisera den maktutövning som utövas i självstyrelse-

systemet. Reglerna är ganska detaljerade, vilket de bör vara. Även om vi mot-

ionärer och medlemmarna i arbetsgruppen var fullt medvetna om att det här 

är ett område där praxis banar väg och där är praxis för framtiden också i hög 

utsträckning visar vad som blir bäst. 

Sedan har vi gått in för sådana ändringar i proceduren att lagförslag i lag-

tinget inte skall undergå tre behandlingar längre. Vi anser att två behandling-

ar räcker väl till. Jag tror att de allra flesta här i kammaren också har egna er-

farenheter. Månne nu inte i de allra flesta fall två behandlingar skulle vara 

tillräckligt? Vi föreslår två behandlingar. 

Initiativrätten för folkets representanter i lagtinget utökas. Det kanske ny-

aste och modernaste instrumentet som vi föreslår är en åtgärdsmotion som vi 

hoppas att ska ersätta hemställningsmotionerna och som ska bli ett vasst 

verktyg för ledamöterna av lagtinget under lagtingets hela perioden och inte 

enbart vara kopplat till vissa hemställningsmotionsterminer. Dessutom ska 
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också spektret för möjligheterna att använda en åtgärdsmotion utvidgas i 

förhållandet till hemställningsmotionerna.  

I förbindelserna härmed är det också skäl att nämna att motionärerna fö-

reslår ett helt demokratiskt instrument i umgänget mellan väljare och valda. 

Vi föreslår att medborgarinitiativ införs i vår demokratiska procedur. Röstbe-

rättigande ålänningar ska, under vissa förhållanden och de är mycket enkla, i 

ärenden under självstyrelsen om minst 1000 stycken kunna föreslå att lag-

tinget vidtar en bestämd lagstiftningsåtgärd enligt den vilja som medborgar-

na framställer. Med detta syftar vi till att aktivera umgänget mellan väljare 

och valda enligt den nämnda devisen att all offentlig makt utgår från folket. 

Sedan föreslår vi också att lagtingsordningen äntligen skulle intas med ett 

hushållningskapitel. Det kallas på modernare språk för finanser. Faktum är 

att lagtingsordningar hittills aldrig har innehållit bestämmelser om landskap-

ets hushållning eller de finanser som lagtinget råder över. Det är ganska 

mycket pengar, som vi nyligen har fått se. Motionärerna anser att det är helt 

nödvändigt att lagtingets andra viktiga områden också kommer i uttryck i de 

regler som styr verksamheten. Att lagtinget inte enbart stiftar lagar utan lag-

tinget fördelar också pengar och därutöver kontroller makten.  

Fru talman! Det här var de huvudsakliga principiella grunderna för vad vi 

motionärer föreslår och också hur vi anser att dessa principer och normer 

skall utvecklas i praktiken i syfte att stärka parlamentarismen, att stärka lag-

tingets roll i den offentliga maktutövningen men också att ge lagtinget ett be-

tydligt större utrymme inom extern politikens område. 

Den här lagmotionen hoppas vi att lagtinget hinner behandla så att den 

kan träda ikraft den 1 november i år. Efter det lagtingsval som förrättas i ok-

tober så att landskapsregeringen kan utnämnas enligt reglerna i denna lag-

tingsordning och att också landskapsregeringen inkommer med förslag till 

omedelbara lagstiftningsåtgärder som följer av våra förslag här. Det är inte 

stora saker som krävs. Det är smärre justeringar i landskapslagstiftningen om 

Ålands landskapsregering som behövs.   

Dessutom föreslår vi en specialbestämmelse här i lagtingsordningen som 

skulle få tillämpas redan innan lagtingsordningen träder ikraft. Den nämnda 

arbetsordningen kan jobbas fram nu, den processen pågår, och arbetsord-

ningen som detaljreglerar lagtingsordningen kan träda ikraft samtidigt den 1 

november i år. Naturligtvis under förhållande att om inte lagtingsordningen 

kan träda ikraft vid detta datum så kan ju inte arbetsordningen göra det hel-

ler. 

Sedan har vi tankar kring följderna av att motionärerna i det här skedet fö-

reslår att samtidigt medlemskap i lagtinget och i landskapsregeringen ska bi-

behållas, men att det ska ske under en övergångsperiod så att när det lagting 

som inleder sin verksamhet 1 november 2015 tillträder ska samtidigt med-

lemskap i landskapsregeringen och lagtinget ska vara möjligt. Men det är 

ingenting som regleras i den här lagtingsordningen. Det är någonting som vi 

omnämner och det är naturligtvis ingen hemlighet att det har varit en ganska 

stor tvistefråga i arbetsgruppen bakom lagtingsordningen. Den andra mot-

ionen, motion nummer tre, utgör i huvudsak en ändring till vad jag nu har 

sagt just på den här punkten vad gäller möjlighet till samtidigt medlemskap i 

landskapsregering och lagting. 

Jag hoppas att lagutskottet kan hantera den här saken snabbt och effektivt 

och naturligtvis göra de justeringar som utskottet önskar föreslå så att lag-
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tinget nu före sommaren kan godkänna denna lagtingsordning. Fyra måna-

ders tid av kontroll över lagstiftningsbehörigheten följer därefter. Som jag 

nämnde i början har vi att göra med en landskapslag. Denna lagtingsordning 

undergår efterhandskontroll som alla andra landskapslagar. Ju tidigare vi får 

den genom lagtinget desto snabbare får vi besked av presidenten och desto 

säkrare kan vi sedan hantera frågan om den kompletterade arbetsordningen. 

Tack, fru talman.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Som vtm Jansson sade så är just detta med ersättarsyste-

men en av de skiljelinjer som finns mellan de här två motionerna. Vtm 

Jansson sade att majoriteten är att ersättarsystemet ska tas bort men 

först 2015. Om man är för att ersättarsystemet ska tas bort 2015, varför 

inte ta bort det nu men låta den bestämmelsen träda ikraft 2015? An-

nars är man inte trovärdig. 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Fru talman! Det stämmer, jag nämnde att det här var en fråga där vi inte 

kunde enas i arbetsgruppen. Motiven för det som föreslogs i lagmotion-

en nummer 2 är att de lagstiftningsåtgärderna, som hade förutsatts som 

en följd av en åtgärd att göra det, skulle ha varit ganska omfattande. Det 

var knappast en uppgift att gå utanför det regelverk som styr lagtinget. 

Då måste man gå in i landskapslagstiftningen och också möjligen in i 

annan lagstiftning. För det behöver lagberedningen medverka. Då blir 

frågan så pass mycket större att inte endast lagtingets egna organ ska 

hantera en sådan fråga. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! För det första stämmer det inte att man inte kan ta bort er-

sättarsystemen utan de här stora åtgärderna. Det har man hittat på som 

ett argument för sin linje vill jag påstå. Jag återkommer till det mitt an-

förande. 

Om det skulle vara så att det krävs anpassningar då måste man ju 

hinna göra dem på fyra år. Lagtinget kan nu besluta att ersättarsystemet 

tas bort år 2015, alltså en övergångsbestämmelse att den paragrafen trä-

der ikraft först den 1 november 2015. Lagutskottet måste ju kunna ändra 

lagen så, då vet vi att ersättarsystemet tas bort då och så har man fyra år 

på sig att anpassa sig. Annars är man inte trovärdig som sagt, om man 

inte kan vara med på den kompromissen. 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack, fru talman! Kollegan Danne Sundman företrädde den här åsikten, 

det är riktigt. Det är konsekvent att den framförs nu. Sannolikt hade det 

tekniskt varit möjligt att förfara på det sätt som anfördes i repliken. Ar-

betsgruppens majoritet tyckte däremot att man inte numera skulle ägna 

alltför mycket tid och kraft åt den här typen av frågor. Utan man skulle 

under större lugn och ro under de år som nu följer hantera det som föl-

jer av att den här lagtingsordningen förhoppningsvis träder ikraft den 1 

november i år. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Folke Sjölund, replik 

Fru talman! Jag tycker att arbetsgruppen har gjort ett bra arbete med att 

modernisera lagtingsordningen. Så långt är det bra. 

När det gäller ersättarsystemet och avskaffande av det så finns det i 

den liberala gruppen en mycket stor skepticism mot det. Dessutom är 

det precis som vtm Jansson sade att före man gör en sådan åtgärd måste 

man också göra ändringar i lagstiftningen rörande landskapsregeringens 

arbetssätt. För att få godkänt för ändringarna här krävs kvalificerad ma-

joritet. I det här lagtinget är jag fullständigt övertygad om att det inte 

finns kvalificerad majoritet för att ändra det här ersättarsystemet. 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack, fru talman! Ja, jag är plågsamt medveten om den realitet som kol-

legan Folke Sjölund nämnde. Den här frågan var problematisk i min lag-

tingsgrupp och jag har förstått att den har varit problematisk också i 

andra lagtingsgrupper. Realiteten är såpass tydlig att det är argument 

mot att den här gången kan det faktiskt eventuellt äventyra hela pro-

jektet med risk för brist på majoritet för den.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Fru talman! Jag vill också tacka för ännu ett välgjort arbete från lagting-

ets sida. Det är intressant att notera det stora politiska förändringsar-

betet som pågår och drivs i lagtinget, kanske inte precis såsom man upp-

fattar att parlamentarism ska fungera, men så är fallet.  

Det som står här angående Lex Gunnar och det som ska göras. Det 

står så här; "reformen förutsätter att landskapsregeringens arbete i 

grunden effektiveras och reformeras och för det krävs en förberedelse-

tid". Vad är det som vtm Gunnar Jansson menar att ska göras? På vilket 

sätt ska det ske? Vilka lagändringar ska ske eller handlade om rutiner? 

Vad är de viktigaste förändringarna som bör ske inom landskapsrege-

ringen?  

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Fru talman! Jag är tacksam för frågan. Den tillhör mina älsklingsämnen. 

Så långt som möjligt komma bort från det som kallas ministerstyre. Så 

långt som möjligt renodla skillnaden mellan politiskt umgänge mellan 

våra organ, landskapsregeringen och lagtinget, och myndighetsutövning 

i fråga om lagtillämpning i ämbetsverket i myndigheterna i landskapsre-

geringen såsom en myndighet. Det är alldeles säkert att sådana reformer 

måste grunda sig på lag. Det är lagar som behöver tvåtredjedels majori-

tet här i lagtinget. Den lagstiftningen rör landskapslagstiftningen om 

landskapsregeringen, om ärendenas handläggning och om eventuellt 

speciallagar för myndigheter under landskapsregeringen med flera. Jag 

kan inte nämna dem alla. Vi har försökt ringa in dem i motionen och det 

försökte vi göra i lagtingsgruppen. Det är alltså ett regimskifte som hu-

vudsakligen går ut på att minimera ministerstyre.  
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Ltl Camilla Gunell, replik 

Menar vtm Gunnar Jansson att ministerstyre inom landskapsregeringen 

förekommer idag?  

Om uppgiften nu är att renodla politiken från förvaltningen, menar 

man då från lagtinget att landskapets ministrar i dagsläget fungerar 

mera som förvaltningschefer eller avdelningschefer än renodlade politi-

ker?  

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack, fru talman! Den första frågan måste jag nog besvara med ett ja. 

Det har jag sett och det har vi erfarit. Mycket av vårt regelverk bygger på 

att den möjligheten föreligger, det tvingar inte. Det är en tradition som 

finns i Finland. Vi hänvisar i lagmotionen till Sveriges regeringsform 

där, enligt en bestämmelse i 11 kapitlet, ministerstyre är förbjudet. Som 

vi säkert alla känner till gäller de flesta mål i Sveriges Riksdag konstitut-

ionsutskott misstanke om överträdelse av det här förbudet.  

Den andra delen är lite svårare att säga. Jag har aldrig varit minister i 

landskapsregeringen. Jag var en gång i världen föredragande. Från den 

tiden har vi en annan tradition än den som gäller nu. Därför tycker jag 

som ordförande för en lagtingsgrupp nu ha noterat att onödigt mycket 

ministerstyre förekommer, ja.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Fru talman! Som ltl Sjölund sade här så finns det ett kompakt motstånd 

mot att ta bort Lex Gunnar åtminstone i den liberala lagtingsgruppen 

och bland våra ministrar. Jag vet att det är på det viset i andra parti-

grupper också. Jag skulle vilja veta hur den här skrivningen är? Är 

skrivningen bindande politiskt eller är den bindande juridiskt om lag-

tinget går på den linje som den här lagmotionen framförde? 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack, fru talman! Motiveringsdelen avslutas med två klämförslag. Den 

ena klämmen går ut på att lagtinget måtte anta lagförslaget om en lag-

tingsordning. Den andra klämmen lyder; "lagtinget hemställer om att 

landskapsregeringen omedelbart vidtar behövliga lagstiftningsåtgär-

der med anledning av förslaget till ny lagtingsordning." Den klämmen 

är bindande om det blir utskottets åsikt. Det gäller de speciella små ju-

steringar av landskapslagstiftningen. Frågan om Lex Gunnar har inte 

formen av en kläm. Det beror helt på vad utskottet säger och vad lag-

tinget därefter säger om den kraft, som nämndes här, kommer att bli 

lagtingets beslut. I det här skedet föreslår vi det inte.  

Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Fru talman! Om jag då förstår det rätt så godkänner det nya lagtinget, 

som träder till 2015, att Lex Gunnar införs. Förstod jag det rätt? 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Ja, det är rätt uppfattat, men tvärtom, att Lex Gunnar slopas.  
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Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Danne Sundman 

Fru talman! Jag behöver inte göra någon historiebeskrivning eftersom den 

gjordes mycket förtjänstfullt av vtm Gunnar Jansson, som har suttit i samma 

arbetsgrupp som mig när det gäller det här ärendet. Arbetsgruppen tillsattes i 

december 2008. Vi har hållit på i över två år. Nu har kommit till en slutpro-

dukt som vi till stora delar är ense om, men till vissa så pass väsentliga delar 

är vi oense om att jag själv och ltl Anders Eriksson har valt att inte under-

teckna samma motion som majoriteten. 

I de förslag som vi är överens om finns det också många kompromisser 

som vi har diskuterat oss fram till under den här långa processen. Det finns 

några saker som inte går att kompromissa om, som jag ser det. Jag ska 

nämna några av dem. 

Jag vill börja med den viktigaste frågan; ersättarsystemen. Det är en fråga 

som jag själv och obunden samling har drivit en längre tid. Vi ser en stor brist 

i det politiska systemet som enkelt kunde åtgärdas genom att ta bort ersät-

tarna. När det gäller den här reformen som helhet så har den många fina in-

gredienser. På många sätt effektiviserar och moderniserar den här reformen 

lagtingets arbete. Men när man samtidigt inte gör den här ändringen så faller 

mycket, tyvärr, av särskilt den inre effektiviteten som annars kunde ha upp-

nåtts. Ska man vara helt ärlig så borde man låta bli att göra de här andra för-

ändringarna om man tar bort ersättarna. Med majoritetens förslag får vi inte 

ökad effektivitet men vi får ökade kostnader. Det pratas på flera ställen i ma-

joritetens motion om att utöka resurserna vid lagtingets kansli, utan att vi för 

den skull gör någonting mera. Det är väl att beklaga i dessa ekonomiska tider. 

Om vi ska vara trovärdiga i vår ekonomiska politik så borde vi försöka minska 

den resurs som vi använder, göra mera eller samma sak för mindre pengar 

och mindre resurser och inte utöka de politiska resurserna. 

Man borde ta bort ersättarna för att frigöra den resursen. Då skulle man få 

ett system som inte består av 37 politiker utan 30 politiker. Jag anser att det 

räcker, man behöver inte vara 37. Det är för att spara pengar och för att få ett 

effektivare beslutssystem på flera sätt, jag ska nämna några. 

För det första, demokratiaspekten, idag tas ministrarna nästan uteslutande 

från lagtinget. Det är lagtingsledamöter med stort förtroende som då ersatts i 

lagtinget, det högsta beslutande organet, med personer som har betydligt 

mindre förtroende hos folket, som folket hade menat att inte skulle bli valda 

men som blir valda i och med att de är ersättare. Det är ju ett demokratipro-

blem. Att de som folk har röstat på fråntas beslutanderätt när man sedan ska 

utöva den i lagtinget är ett stort fel i det demokratiska systemet.  

Om man analyserar vad problemet är med den instabilitet, som vi lider av 

särskilt den här perioden men också tidigare, så blir ofta landskapsregerings-

parti som ett tredje eller fjärde regeringsparti som fjärmar sig från sina lag-

tingsgrupper. Det skulle man ju få bort om ersättarna satt i lagtinget och var 

lika viktiga som lagtingsledamöter i övrigt i grupperna som stöder regering-

en. 

Det skulle bli en mycket stabilare verkställande makt, vilket behövs, det ser 

vi nästan dagligen i åländsk politik. Det hjälper inte bara att Ålands folk går 

till val och kanske väljer lite nya politiker. Högst troligen har vi samma 
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systemproblem även efter nästa val. Men om man tar bort ersättarna då löser 

man den problematiken också. Man ger ministrarna rösträtt i lagtinget.  

Sedan de här argumenten som man har hittat på, vill jag påstå, att det 

krävs en massa lagstiftningsändringar och att det krävs en enorm ändring av 

landskapsregeringens sätt att arbeta det stämmer ju inte. Alla kan vittna om 

att den här ändringen kan införas utan de ändringarna. Däremot kommer det 

att medföra att man kommer fram till att man måste ändra sitt sätt att arbeta. 

Man måste sluta peta i detaljer, ägna sig åt mer övergripande arbete och prio-

ritera sina resurser. Att ta bort ersättarna är inget stort hinder. Däremot kan 

de kräva att lagtinget organiserar sig på ett litet annat sätt så att det är förut-

sägbart att man röstar om slutlig behandling av lagar på vissa dagar eller 

vissa datum som man på förhand bestämmer så att ministrarna kan planera 

sin närvaro i lagtinget. Men det är ju inga stora saker, det kan lagtinget ställa 

upp på.  

Bästa vänner, ta ett foto på liberalernas eller centers gruppmöte med ersät-

tarsystemet och ta ett foto utan ersättarsystemet. Problemet är att det skiljer 

rätt så många personer. Det är ju det som är problemet om vi ska vara ärliga. 

Ett av delproblemen är att ersättarna som sitter nu är ju med och beslutar om 

det här. Om man har varit med i en skidtävling och kommit på elfte plats och 

nästa års skidtävling bara har tio platser, inte vill man ju att den skidtävling-

en ska ändras så heller. Man kan ju komma på elfte plats igen och bli utanför. 

Det är mänskligt, mina vänner, men vi kan inte tänka så. Så tänker man i ma-

joriteten, tyvärr. Egentligen borde ersättarna jävas sig i den här frågan, om 

man ska vara lite drastisk. 

En annan sak som faller i med detta är att minska antal utskott och öka 

dem till sju. Varför ska vi göra det men inte ta bort Lex Gunnar? Det är bättre 

att ha alla utskott kvar och ha fem ledamöter i den befintliga utskottsstruk-

turen. Nu blir det verkligt krystat, man ökar utskottens storlek och minskar 

deras antal. Men man har fortfarande 30 lediga lagtingsledamöter att sätta 

dit minus talmännen. Den delen av reformen i majoritetens förslag borde 

också dras tillbaka eller övervägas att inte ändras för att man inte går ända 

fram och tar bort Lex Gunnar.  

Det finns hur många argument som helst för det här. Det är en så pass vik-

tig sak och den skulle få både direkta och indirekta följder. Det är faktiskt en 

smärre katastrof att man inte når i mål med det här. Det är som att ha 

sprungit maraton och när man kommer in på stadion så lägger man sig ner 

fast det är bara några springsteg kvar. Det är för viligt rysligt att man inte tar 

bort Lex Gunnar, mina vänner. Det om detta. 

Sedan finns det också några andra väsentliga skillnader i min och ltl An-

ders Erikssons motion och i majoritetens. Det har med regeringsbildningen 

att det. Vi är överens med majoriteten om att lantrådet ska ges en stark roll. 

Det är också en konsekvens av att ta bort Lex Gunnar. Den verkställande 

makten ska bli tydlig och stabil, t o m kanske överstabil när det gäller lantrå-

dets roll. Det är för att kompensera den instabilitet, som vi upplever idag, 

som är hämmande för det åländska samhället. Lantrådet ska ges möjlighet att 

vara en verklig ledare och leda sin regering. Därför är det av största vikt att 

före lagtinget väljer lantrådet måste man få veta de huvudsakliga politiska 

linjerna som lantrådet avser föra med sin regering eftersom man ska ge så 

här mycket makt åt en person. I vårt förslag ska lantrådet ange sina huvud-
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sakliga riktlinjer. Det behöver inte föreligga ett regeringsprogram vid den ti-

den. Den huvudsakligen politiken ska muntligen presenteras.  

I majoritetens förslag kan det både praktiskt och teoretiskt gå så att mi-

nistrarna svär sin ed och tillträder sitt ämbete, den gamla regeringen avgår, 

sedan först tar lagtinget ställning till den nya regeringen. Då kan det gå så att 

lagtingets säger; nej vi har inte förtroende för den här regeringen, varpå de 

installerade ministrarna måste bli övergångsministrar och vänta på att en 

tredje regering träder ikraft. I Anders Eriksson och mitt förslag sker det först 

efter att lagtinget har getts möjlighet att rösta om förtroendet för den nya re-

geringen. Sedan kan de svära in och tillträda sitt ämbete och då först avgår 

den gamla regeringen. Då ställer man inte heller lagtinget inför fullbordat 

faktum. Då är det ett mycket större steg att säga att man inte har förtroende 

för den här regeringen när de redan har tillträtt och det redan har stått i tid-

ningen, då framställs man som en sabotör fast man bara utövar sitt ämbete. 

Det är ju en otroligt viktig detalj, där förstår jag mig inte riktigt på majorite-

tens sätt att tänka i arbetsgruppen. 

En annan ytterst viktig detalj, som vi är överens om, är att om man ska ge 

lantrådet ett stort inflytande över sitt lag. Då måste det vara upp till lantrådet, 

som det t.ex. är i Sverige, att säga att nu fungerar det inte med den här mi-

nistern och ministern måste bytas ut. Enligt Anders Erikssons och mitt för-

slag ska då lantrådet kunna gå till talmannen och säga det och talmannen 

godkänner det. Men i majoritetens förslag slår står det "kan". Det betyder att 

talmannen har en slags prövningsrätt, han kan säga att han tycker att mi-

nister ska vara kvar och talmannen godkänner inte detta som lantrådet före-

slår. Så ska det inte vara. Det är lantrådet som måste besluta det. Sedan 

måste lantrådet ha sin åsikt förankrad i sin egen grupp och i den grupp som 

det ev. berör om det inte lantrådets parti. Men, lantrådet ska ha den makten. 

Ordet "kan" ska strykas, ett väldigt viktigt ord.  

Det är i viktighetsordning i huvudsak de ändringar som vi föreslår ef-

tersom jag tog Lex Gunnar först. Att vi inte tar bort Lex Gunnar nu medför att 

mycket av det andra kommer på skam mer eller mindre.  

Det är intressant att det inte verkar vara som om arbetsgruppens majori-

tets förespråkar att man är beredd att ta bort Lex Gunnar inte ens 2015. I de 

stora lagtingsgrupperna verkar man inte vara beredd alls att ta bort Lex Gun-

nar. För om man skulle vara beredd att ta bort Lex Gunnar 2015 så kan jag 

tänka mig att kompromissa så att vi sätter det med i lagen nu, men i ikraft-

trädelsebestämmelserna skriver vi in, i den paragrafen det berör, att det trä-

der ikraft först 1 november 2015. Då kan vi bli eniga kring det. Men om man 

menar att man ska ta bort Lex Gunnar 2015 då borde man kunna gå med på 

den här kompromissen. Men om man inte menar det då kan man inte heller 

gå med på det. 

Jag bjuder in till en möjlighet att vi kan bli eniga kring den detaljen. Jag 

kan sträcka mig ytterligare fyra år. Det är det värt för det är en så pass stor 

och viktig förändring. När det gäller de andra detaljerna så måste lagutskottet 

titta på och reda upp dem. Där finns rena tankefel från majoritetens sida, an-

ser jag. 

Trots att inte lagutskottets ordförande är här så finns det ju andra som 

lyssnar. Hoppas att man i lagutskottet kan ta sig an särskilt detaljerna om re-

geringsbehandlingen. Tack. 



  

488 

Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Tack, herr talman! Nu kom det fram att allt detta hänger bara på att det 

är fel på liberalerna och centerns gruppfoto. Om gruppfotot ändrar efter 

nästa val kan det hända att det ändrar. Så stora som grupperna är idag 

för vår del och för centerns del så tror att obundna vill att deras grupp-

foto skulle vara lika stort efter nästa år. Det var ett litet sidospår. 

Ltl Sundman talar om demokrati. Jag, som klart och tydligt är emot 

det här, är av den åsikten att det borde finnas ett tillräckligt antal leda-

möter i lagtinget för att ta beslut, så att inte de besluten är beroende av 

tillfälliga majoriteter som kan uppstå när regeringsledamöterna är borta 

och kanske lagtingsledamöterna är borta på många av sina uppdrag. Där 

tycker jag att demokratin kommer att svika ganska långt. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! När det gäller gruppfotots storlek så beror det på vilken 

storlek man beställer; 10 x 15 eller 20 x 25. Man kan beställa A1 så får 

man ett jättestort kort. Skämt åsido. Jag menar att man är rädd att bli av 

med dessa fyra extra personer från liberalerna och centerns tre extra 

personer på gruppfotot. Det är det som är problemet om man ska vara 

ärlig. 

När det gäller de här krystade argumenten t.ex. att det skulle vara till-

räckligt antal. Det har man ju inte ens idag fast man formellt sett är 18 

personer bakom regeringen. Det är lite oklart, det brukar ändå inte 

räcka till. Då är det väl bättre att de som verkligen har fört fram ett för-

slag är lagtingsledamöter, att de kan ta ansvar, att de får stöda det som 

de gärna skulle vilja idag.  

När det gäller frånvaro och sjukfrånvaro måste man tolerera det. Då 

ska man införa ett kvittningssystem som man har Sveriges riksdag och 

så ska man ta med alla partier och inte som Sveriges riksdag att ett är 

utanför. Då löser man de problemen. Det skulle vi behöva utan att ta 

bort Lex Gunnar, så att det skulle fungera att regeringsmakten skulle bli 

stabil. Det där är inga argument, kom inte men dem.  

Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Nu är det så, ltl Sundman, att man får ha argument. Om jag anser att det 

är argument från min sida så är det argument. Jag upplevde kvittnings-

system härom dagen när vi var i Stockholm på Nordiska Rådet och de 

svenska riksdagsledamöterna sprang där. De hade inte något gott att 

säga om kvittning fast det finns flera hundra ledamöter. Hur skulle det 

sedan fungera här om kanske ett parti har två ledamöter? Det går inte 

att kvitta på det sättet. Kvittningssystemet är kanske genomförbart men 

det fungerar inte i små förhållanden.  

Jag anser att utskottsantalen också kan bli kvar som de är. Vi får ju 

inte alltid utskotten beslutsförda nu. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Återigen, om man anser att det är ett problem att folk inte 

kan hålla sig här och rösta så finns det möjlighet att lösa det genom 
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kvittningssystem, alternativ så omorganiserar man lagtingets arbete så 

att det är förutsägbart. Andra behandlingen av lagar gör vi bara vissa da-

tum. Då vet alla att då håller man sig hemma och då röstar man. Det 

borde vi göra ändå fast vi inte gör några ändringar så att folk skulle 

kunna fara på resor. Jag vill också uppmuntra att man far, t.ex. till Nor-

diska Rådets möte. Det ska vara fullt möjligt, men då ska man rösta när 

alla har tillfälle att vara hemma, då kan också ministrarna anpassa sig. 

Det där är bara organisatoriska frågor. Det är inga stora problem. Det är 

inte ett argument för att inte få bort Lex Gunnar mot bakgrund av vilken 

stor nytta det skulle göra för stabiliteten i det politiska systemet. Det är 

det som alla törstar efter, särskilt våra huvudmän, Ålands folk.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! När det gäller om det finns fel eller rätt åsikter, jag hävdar 

att det inte finns fel och rätt åsikter. Åsikter finns och sedan kan man ha 

åsikt om hur bra de är eller inte. 

I arbetsgruppen har vi diskuterat rätt mycket kring olika frågor. Jag 

upplever att vi har nått en kompromiss som ändå är tillfredsställande 

för mig. Jag hade också en åsikt som väldigt mycket liknar ltl Danne 

Sundmans åsikt vad gäller Lex Gunnar och suppleantsystemet. Men jag 

kunde ganska snabbt konstatera att den majoriteten inte finns i lag-

tinget. Då måste man försöka se till att man syr ihop något som kan 

vinna en majoritet framåt. Jag tyckte att det var viktigt att få ett förny-

ande av det principiella dokumentet som lagtingsordningen. Vi får en 

bättre struktur på utskottsarbete med det förslag som nu ligger i lag-

tingsordningen. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Då skulle det vara intressant att veta om ltl Ehn är beredd 

att understöda förslaget till kompromiss? Man skulle i lagen säga att Lex 

Gunnar, ersättarsystemet, tas bort men den paragrafen träder ikraft 

först den 1 november 2015. I så fall börjar det närmar sig kvalificerad 

majoritet om någon till stiger upp och säger det. Om man inte är för det 

är det bättre att man säger att man vill ha ersättarsystemet kvar, man 

vill inte ta bort det och man vill inte ha de fördelar som det skapar.  

När det gäller utskottsstrukturen så blir det för det första väldigt 

trångt i utskottsrummen med sju ledamöter. Det kommer att innebära 

införskaffandet av nya attiraljer för att vi ska rymmas i utskottsrummen, 

kanske till och med nya utskottsrum. Det innebär ju inte någon effekti-

visering när man på flera ställen i framställningen säger att man måste 

ha mera tjänstemannaresurser för att driva det systemet. Det är väl 

dumt att vi här i Ålands lagting utökar våra resurser när vi försöker 

skära ner i offentlig sektor i övrigt. Hur prioriterar vi då riktigt?  

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag upplever att kompromissen så här långt är gjord. Vi 

skriver att man ska jobba vidare med det här. Man är så tydligt som man 

kan bli. Man hoppas att det här ska finnas med i nästa regeringspro-
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gram. Jag har gjort den bedömningen att det inte finns en majoritet för 

någonting annat här nu. I ett sådant läge vill inte jag att hela alltihop ska 

gå i stöpet och att vi inte får en förändring överhuvudtaget. Då har jag 

valt att ställa mig bakom det som är den minsta gemensamma nämnare 

när det gäller det här. Jag tror att det är viktigt att man försvarar princi-

pen när det gäller det inre styrdokumenten, att man försöker skapa så 

stor enighet som möjligt kring dem. 

När det sedan gäller detta med utskottsarbete så ska man komma 

ihåg att det är i arbetsordningen som man slutligen tar den biten. Sedan 

vad gäller utskottsarbetet och behovet av tilläggsresurser så finns den 

diskussionen redan idag att vi har för knapp sekreterarresurs. Jag ser 

inte att tre utskott kommer att leda till att vårt behov blir mycket större 

än vad vi har i dagsläget. Det är ju arbetsmängden som styr den biten.  

Till sist, § 27 som ltl Sundman nämnde, angående vem som ska be-

vilja avsked för de ministrar som lantrådet har föreslagit, där tror jag att 

vi egentligen är överens. Det finns en lapsus i § 27 i så fall.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Talman! Man är så tydlig som man kan bli säger ltl Ehn. Jag skulle säga 

tvärtom, man är så otydlig som man kan bli. Vill man vara tydlig, vill 

man kompromissa att ersättarsystemet ska tas bort den 1 november 

2015 så kan vi skriva det och stifta en sådan lag. Det är ingen omöjlighet. 

Men om man inte vill det så då ska man inte stifta en sådan lag. Man 

kan kompromissa och få stor enighet kring de interna styrdokumenten 

om man vill. 

När det gäller utskottens tilläggsresurser står det uttryckligen att när 

man minskar utskottet till tre och ökar ledamöterna till sju krävs därför 

tilläggsresurser med samma arbetsmängd som hittills, vilket ltl Ehn har 

skrivit på. Jag förstår inte vad som är vitsen med det? Ska vi bli ineffek-

tivare med flit här i Ålands lagting? Tvärtom, vi skulle behöva bli effekti-

vare för att vara trovärdiga när vi föreslår inbesparingar i förvaltningen. 

Vi borde väl gå i bräschen, se över vårt fögderi och vi ska vara effektivare 

och inte bli ineffektivare.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Det är en sak som skulle vara lite intressant att höra; 

hur ltl Sundman har resonerat när han har planerat och skrivit den här 

motionen som egentligen kanske mest är en kopia med små ändringar 

av motionen i ärendet före. Hur blir det då för ministrarna? Uppstår det 

ett behov av politiska sekreterare? Vad betyder det i kostnadshänse-

ende? Hur har ltl Sundman resonerat? 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Om det är någon resurs som är knapp idag så är det den 

resurs vi sätter i den verkställande makten. Jag har tidigare sagt att den 

ekonomiska resurs som vi sparar kan delvis ses som en inbesparing men 

den kan också användas för att förstärka det politiska systemet. Vi spa-

rar i storleksordningen 250 000 euro i direkta kostnader. För de peng-
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arna kan man, om man vill, förse landskapsregeringen med behövlig 

hjälp. Men det kanske sedan är en annan diskussion. Jag ska vara ärlig 

och säga att i samband med att jag har drivit frågan om att ta bort Lex 

Gunnar så har jag förespråkat, senast här för några veckors sedan, att 

man borde avlasta ministrarna just för att de skulle få mera tid för över-

gripande arbete. Det står jag fast vid.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Då kommer fortsättningen, detta med ersättarna och 

deras osäkra situation som påtalades här. Uppstår då samma situation 

vid regeringsskiften som ersättarsystemet har idag sedan för de politiska 

sekreterarna?  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det beror ju på hur man organiserar ett sådant politiskt 

sekreterarsystem. Så hemskt som lagtingets ersättare har det blir det ju 

inte. Vi får bort ett stort problem med hur det är idag för lagtingets er-

sättare som blir på bar backe på fyra dagar i värsta fall. Det är ju en posi-

tiv följd av att ta bort ersättarsystemet. Man eliminerar det problemet. 

Däremot är det ju märkligt om man vill ha ersättarsystemet kvar då 

borde man fundera på en mänskligare situation för de här stackars er-

sättarna. Det vore något som hör till politisk hygien nästan, men det har 

man inte föreslagit ifrån majoritetens sida. Det kan man faktiskt reflek-

tera kring. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Jag nämnde i presentationen att den bärande idén med 

det förslaget är att parlamentarisera den offentliga maktutövningen i 

självstyrelsesystemet. Den parlamentariseringen ska också omfatta re-

geringsbildningen. Reglerna i lagmotionen om regeringsbildningen är 

nya. Det är ett medvetet försök till avsteg från de tidigare ytterst detalje-

rade, många gånger kolossalt detaljerade, i nuvarande och tidigare lag-

tingsordningar om hur det ska gå till punkt för punkt. I lagmotionen har 

vi medvetet gått in för att lämna utrymme för att man också i lagtinget 

utbildar en norm och ett politiskt förfaringssätt på hur regeringsbild-

ningarna ska ske i framtiden. Det här är ju ingen lag som gäller medbor-

garna ute i samhället. Det här är uttryckligen en lag för lagtingets inter-

na sätt att representera Ålands folk. Därför är jag nog förhoppningsfull 

om att kommande lagting ska kunna utbilda också en praxis på den här 

punkten som fungerar det gör i andra parlamentariska sammanhang. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Talman! Det är ett strävande som vi är eniga kring, att parlamentarisera 

regeringsbildningen ytterligare och ge lantrådet en starkare roll som lag-

ledare och ledande politiker. Det ser inte vi som en detalj och någonting 

som man kan lämna till praxis. Därför tycker vi att lantrådet ska redo-

göra för den huvudsakliga politiken före man väljs av lagtinget. Det är 

inte heller någon detalj att regeringen svär in innan lagtinget har röstat. 

Tvärtom, det binder ju lagtinget förvånansvärt mycket, omotiverat 
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mycket. Vi har istället ett förslag att det inte är ens tvunget för lagtinget 

att rösta när regeringen bildas. Man röstar alltid med lantrådet. Men om 

ingen föreslår så blir det heller ingen omröstning om regeringen, den 

godkänns enhälligt och antecknas för kännedom. Det är ju ett friare sätt 

att bilda regeringen än att ha det styrmedlet med. De här detaljerna och 

att talmannen "kan" och inte "måste" bevilja en minister ledighet om 

lantrådet föreslår det, det är någonting som lagutskottet måste titta på.  

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Det är sant att om § 27 är otydlig på den här punkten så bör utskottet ju-

stera den saken. Det är möjligt att den punkten kan ge upphov till tolk-

ningssvårigheter såsom kollegan Johan Ehn nämnde.  

Det här är en andra replik och jag brukar säga att man inte får byta 

ämne. Jag ska testa talmannen och byter ämne. 

Jag går till frågan om lagstiftning över en period. Kollegan Sundman 

sade att man väl kunde tänka sig nu att lagstifta om någonting som ska 

gälla från 1 november 2015. Teoretiskt är det möjligt, men i normala 

parlamentariska sammanhang brukar man undvika ett sådant förfa-

rande av respekt till väljarna. Det är väljarnas tur i oktober att säga hur 

nästa lagting ska vara sammansatt som vidtar den 1 november i år. Det 

lagtingets möjlighet att bestämma om sådana här saker respekterar jag. 

Därför är jag inte en stor anhängare av att man hoppar över perioder.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det där var en ytterst krystad motivering för att avstå från 

inbjudan till kompromissen som jag föreslog. Om det kommande lag-

tinget inte tycker som det nuvarande lagtinget i det här fallet så kan man 

ta upp den på nytt och ändra lagstiftningen. Dessutom har vi idag haft 

en lagstiftning på listan där vi på fyra eller fem punkter har lagstiftat så 

långt fram i tiden att min yngste son kan ställa upp i val och om han blir 

invald som lagtingsledamot då träder en förändring ikraft. Jag pratar 

om körkortslagen. Ska man ha den åsikten så ska man vara konsekvent 

och tycka så hela tiden. Särskilt när det gäller implementering av EU-

direktiv så är det långa ikraftträdelsedatum. Det ser jag inte som något 

problem. Det är skickligt att hitta på argument och åsikter som man inte 

riktigt har stöd för och som man själv dessutom inte riktigt tycker, för så 

är det med vtm Gunnar Jansson, han tycker som jag gör. Tyvärr måste 

han ändra uppfattning när partipiskan viner.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Harry Jansson 

Tack, herr talman! Jag föreslår bordläggning av dessa två ärenden till lag-

tingets plenum måndagen den 11 april. Det gör vi med respekt för de ledamö-

ter som är frånvarande p.g.a. resor och möten denna dag. Jag hoppas på un-

derstöd för detta.  

Jag vill börja med att tacka talmannen, lagtingsdirektören och vtm Jans-

son med flera i arbetsgruppen. Det är ett bra arbete som har gjorts. Det är en 

ynnest för oss alla att få tillfälle att vara med och modernisera vår egen ar-

betsplats. Jag tror att jag på lagutskottets vägnar kan lova att vi kommer att 
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granska den parallella motionen av ledamöterna Sundman och Eriksson 

mycket noggrant för att ta tillvara de goda förslag som finns även i den mot-

ionen. Till alla delar kommer vi dock inte att omfatta den parallella motionen, 

jag ska återkomma till det.  

Det är mycket som är bra i den här lagmotionen. Det är ett progressivt tän-

kande. Man blev ännu gladare när man studerade de utkast som fanns till 

ännu mer progressiva skrivningar för vårt självstyrda örike. Det är skrivning-

ar som tyder på att vi i framtiden kan försöka stärka vår profil på en mängd 

områden.  

Det är mycket som är bra även vad gäller det praktiska livet för oss leda-

möter; anslutningsmotioner, åtgärdsmotioner m.m. och benämning av parti-

grupper. Sedan finns det alltid små frågetecken som vi får återkomma till i 

lagutskottet. I och med att jag själv har förmånen att få behandla dessa två 

motioner så kommer jag med intresse att titta på förslaget om hur man upp-

löser lagtinget, dvs på vems initiativ som man upplöser detta parlament. Det 

är ju normalt att en regeringschef kan ta initiativ till att upplösa sitt eget om-

rådes parlament. Men frågan är om vår egen regeringschef ska ha den möj-

ligheten i vårt, trots allt, lilla politiska landskap. Det är en fråga som tål fun-

deras på. 

Ltl Sundman efterlyste klara budskap. Han får ett sådant ifrån centergrup-

pens sida. Vi omfattar inte tanken på att slopa ersättarna, att de som inträder 

i landskapsregeringens skulle kvarstå som ledamöter i parlamentet. Vi har en 

mängd motiveringar till det. Rent personligen har jag sett det som att en mi-

nister ofta är initiativtagare till ett visst ärende. Vi vet att ministrarna är boll-

plank och med i processerna när man tar fram olika förslag till lagframställ-

ningar och alla andra initiativ. Man sitter som föredragande i landskapsrege-

ringen och är med och besluter om innehållet i landskapsregeringens förslag. 

Sedan här i denna sal presenterar vi ofta och pläderar för landskapsregering-

en våra synpunkter. Sedan hör vi dem i utskotten som sakkunniga. En mino-

ritet av arbetsgruppen ville att de även skulle få vara med och rösta som full-

värdiga deltagare i detta parlament. Det är en för stor maktkoncentration. 

Det är fel sätt att bedriva demokrati. Centern är inte beredd att gå med på 

den försvagning av förankringen av självstyrelsesystemet som en sådan här 

förändring skulle innebära för Åland.  

Sedan får vi se om landskapets interna arbete kommer att förändras i posi-

tiv riktning under kommande år. Att vi får ett regeringsarbete där man fak-

tiskt har resurser att bedriva politik och inte som idag hålla på med mycket 

förvaltning. Alla som har jobbat på andra sidan glaskorridoren vet att det ska 

till avsevärda resursförstärkningar och ett helt nytt tänkande för att möjlig-

göra ett parallellt spår för ministrarna att ingå i denna sal. 

Jag är inte alls av samma åsikt som ltl Sundman vad gäller utskotten, att 

det skulle vara ett bekymmer att man kvarstår nu med grundtanken att vi 

skulle hålla tre stora utskott här i lagtinget och att sju representanter skulle 

vara för mycket. Tvärtom, det är väl bra att vi får en förstärkning av utskot-

ten. Jämfört med riksdagarna i Helsingfors och Stockholm så måste vi 

komma ihåg att våra utskott är ytterst små till antalet. Jag tror att det är bra, 

även med tanke på det fortlöpande arbetet, att det är flera ledamöter som tar 

del i frågeställningarna. I den mån det behövs resursförstärkningar till vårt 

kansli kan det nog vara behövligt av många andra skäl inte minst med tanke 

på den internationella sidan av vårt arbete. 
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Det finns många bitar som man kan diskutera, herr talman. Frågan om att 

talmanskonferensen i framtiden skulle bestå av presidiet plus ordförandena 

från partigrupperna är en intressant tanke. Men i en värld där vi koncentrerar 

merparten av arbetet till tre tunga utskott så skulle vi alltså sidsteppa dem 

när det gäller lagtingets fortlöpande arbete, att de inte skulle ingå i talmans-

konferensen. Det är nog något som lagutskottet måste fundera på om det är 

en vettig utveckling även om jag förstår önskan om att förstärka partigrup-

pernas ordförandes ställningar.  

Personligen saknar jag landshövdingens hela utnämningsprocess. Jag 

tycker att arbetsgruppen kunde ha tagit chansen och därmed också i själva 

motionen att fylla ut det tomrum som idag finns runt utnämningen av Ålands 

landshövding. Vi vet att § 52 i självstyrelselagen stadgar rent allmänt om hur 

den saken ska hanteras. Vi vet också att ministerierna Helsingfors har tende-

rat att hantera den frågan på ett sätt som inte står i överensstämmelse med 

självstyrelselagen. Här har vi frågan om en lag som jag antar att i kvalificerad 

ordning kommer att utsättas för laggranskningskontroll etc. Vi kunde då har 

fyllt ut det här tomrummet genom att mera i detalj ange hur den här proces-

sen ska gå till. Det är bara en tanke och en idé. Frågan är om lagutskottet ska 

gå in på ett sådant spår. Det är intressant att få vägkost i den frågan.  

Det kanske gick lite snabbt på slutet för arbetsgruppen och motionärerna. 

På sidan 10 har man kvar den ursprungliga skrivningen om att konsekven-

serna av att minska eller slopa ersättarna leder till besparingar. Där har man 

två likalydande skrivningar i de två motionerna. Det betyder väl att skriv-

ningen i motion 2 borde korrigeras till att svara mot det som sedan blev ar-

betsgruppens, motionärernas, slutliga ställningstagande. Det är väl bra om 

den saken kan rättas till med tanke på historiebeskrivningen. Tack, herr tal-

man.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Argumenten för att ha ersättarsystemet kvar blir mera be-

fängda efter varje anförande. Att det skulle vara ett problem om man är 

initiativtagare till t.ex. ett lagförslag så skulle det göra att man inte kan 

rösta om det i lagtinget. Angående våra hemställningsmotioner som vi 

skriver, då borde vi inte vara med och behandla dem då enligt samma 

konsekvens. Den där synen på demokrati och parlamentarism kan man 

inte ha bästa ltl Harry Jansson. Det är ju tvärtom, de sju allra mest för-

troliga politikerna, som fått mest röster och har de högsta jämförelseta-

len, de får inte vara med och stifta lagar. Det är ett försvagade av demo-

kratin. De ersätts av sju ledamöter som folket inte hade velat ha i lag-

tinget egentligen om man ser strikt till valresultatet. Sedan kan det vara 

lite skillnad, man kan ta folk utifrån osv, men i huvudsak är det så och i 

huvudsak är det så i dagens regering.  

Vänligen besinna er och kom med sakliga argument för att ha ersät-

tarsystemet kvar och inte sådana argument som gör att ni knyter knut 

på era egna resonemang.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Jag vidhåller håller på centergruppens vägnar vår 

åsikt pga den maktkoncentration som obunden samling förespråkar och 

det faktum att det inte i praktiken går att förverkliga ett ministerskap 
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med att vara en aktiv ledamot här. Det räcker väl att med jämna mellan-

rum titta i regeringsbänken hur förutsättningarna är för att vara en del 

av detta parlament. Det är en mycket svår balansgång. Vi vet alla att det 

är en mängd löpande ärenden som ministern ska hantera. Det finns en 

vardag som nog motionärerna Sundman och Eriksson inte har beaktat. 

Jag är glad att majoriteten i arbetsgruppen och sedermera i huvudmot-

ionen har lyssnat på den skepticism som har rått särskilt inom centerns 

och liberalernas lagtingsgrupper. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Att det i praktiken inte skulle gå att ta bort ersättarsyste-

met stämmer inte. Det handlar om prioriteringar, men vi vet vi att den 

här regeringen inte är bra på det. Jag förstår om den här regeringen har 

svårt att prioritera. Kan man inte prioritera ekonomiskt så kan man hel-

ler inte prioritera sin tid. Sedan handlar det om att vi också kanske 

måste anpassa vårt arbetssätt här i lagtinget. Då fungerar det för mi-

nistrarna att vara närvarande när de verkligen behöver utöva sitt ämbete 

som lagtingsledamöter, i huvudsak när man röstar som är den viktigaste 

stunden när man är lagtingsledamot.  

Sedan kan man också med de resurser som frigörs, om man tar bort 

ersättarsystemet, förstärka deras vardag och avlasta dem, vilket ju borde 

göras av närmast humanitära skäl. Men nu kommer vi inte att ha råd 

med det, vi tar inte bort ersättarsystemet och vi får ingen tilläggsresurs. 

Tvärtom, centern och ltl Harry Jansson är för att vi ytterligare ska utöka 

vår resurs här i lagtinget, utan att uppnå någonting med den utökning-

en, som förslaget är i lagmotionen. Det hoppas jag verkligen att man kan 

titta på i lagutskottet för det ska vi då inte göra.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Det är väl här som våra åsikter går kraftigt isär. Ltl 

Sundman tycker att det räcker med att ministrarna kommer in när det 

ska röstas. Det betyder att det spelar inte någon roll att man inte hinner 

ta del av den debatt som förs. Det är huvudsaken att man hör när signa-

len ljuder. Det är ju ingen form av demokrati och aktivt politiskt delta-

gande som ltl Sundman är ute efter.  

Vad gäller att vi skulle förstärka lagtingets professionella sida så tror 

jag att vi som jobbar aktivt i utskotten vet att vi begär oerhört mycket av 

våra sekreterare, vi begär ett oerhört brett kunnande. Jag tror att vi till 

ltl Sundman borde ordna det PM:et som lagberedningschefen har gjort 

vad gäller den resursbrist som de facto vår förvaltning lider av. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag hoppade till när ltl Harry Jansson sade att han inte 

tyckte att lantrådet skulle ha rätt att ställa misstroende och därmed 

också kunna upplösa lagtinget med hänsyn till lagtingets eller landskap-

ets storlek. Det där argumentet är känslomässigt, tycker jag. Vi har ju 

gått in för att parlamentarisera folkväldet. En majoritet utser lantrådet. 

Det är ju en person som de facto ska återspegla valresultatet. Det här är 
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inte kommunförvaltning. Blir man vald till lantråd så är det delvis för att 

man har fått ett stort understöd i valet. Då måste man också kunna 

pröva sin politik gentemot lagtinget och man finner att den inte funge-

rar. 

Talmannen  

Tiden är ute! 

Ltl Harry Jansson, replik 

Herr talman! Här ser vi helt olika på själva utgångsläget. Det är ju fullt 

möjligt att lantrådet inte är folkvald. Vi kan ju mycket väl välja ett så-

dant lantråd i framtiden även om det känns främmande med den ut-

vecklande partistruktur som vi börjar få på Åland. Men, varför jag reste 

ett frågetecken är att det är ju talmannen som representerar lagtinget i 

varje situation. Frågan är om man skulle ge lantrådet som regeringschef 

möjlighet att ta initiativet till upplösning för att lösa situationer som oft-

ast beror på att inte regeringssamverkan har fungerat. Jag är tveksam 

till att regeringschefen ska ha den rätten. 

Sedan kan man dra paralleller till att det här är det normala i parla-

mentariska system att regeringschefen har den möjligheten, det stäm-

mer. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag ser det som en ytterst viktig demokratisk fråga.  Om lantrådet inte 

kan förverkliga sin politik och det heller inte till synes finns något annat 

regeringsalternativ då måste ju den personen ha så mycket ansvar att 

säga att nu går det inte, nu måste man föreslå nyval. Nog är det ju ytterst 

viktigt för att få en dynamisk parlamentarism till stånd, som jag ser det. 

Det här är inte kommunförvaltning! Att man tillsätter någon, tjänste-

männen sköter jobbet och så är det är någon som formellt kommer in 

och beskriver processen, som vi har det idag. Jag tror att det är värt att 

kanske reflektera lite vidare på detta innan man slutgiltigt tar ställning. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Jag vet att ltl Sundback gärna drar paralleller till kommunala nivån. 

Men det här har överhuvudtaget ingenting med det kommunala syste-

met att göra. Det är frågan om vem det är som leder Ålands politiska sy-

stem. Är det talmannen eller lantrådet? Det är lantrådet vad gäller den 

verkställande makten. Det är de facto talmannen som representerar lag-

tinget i sin helhet. Då är frågan om vi faktiskt vill ge regeringschefen det 

verktyget när det på grund av egen oförmåga har skapats låsningar? Vi 

måste komma ihåg att misstroendevotum alltid kan läggas. Då kan man 

till och med via sin egen partigrupp se till att den frågan aktualiseras. 

Det här hämmar inte på något sätt det parlamentariska arbetet. Det 

handlar snarare om respekten för lagtingets roll kontra landskapsrege-

ringens roll. Vi får fortsätta att titta på den frågan i lagutskottet ltl 

Sundback.  

Talmannen  

Replikskiftena är avslutade. Under diskussionen har förslag om bordläggning till 11.4 

väckts av ltl Harry Jansson. Ärendena kommer därför att bordläggas. Önskar någon ut-

tala sig om bordläggningstiden? Om ingen uttalar sig så uppfattar talmannen det som 
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om alla tycker att det är ett bra förslag. Ärendet bordläggs till 11.4. Kvar på talarlistan 

står i ledamöterna Anders Eriksson Roger Jansson och Barbro Sundback som bereds 

tillfälle att uttala sig. 

Ltl Anders Eriksson 

Tack, herr talman! Den här framställningen innehåller många intressanta sa-

ker. För tydlighetens skull tänkte jag koncentrera mig på två områden.  

Jag tycker att det är en bra och utförlig presentation som vtm Gunnar 

Jansson gav. Visst finns det vissa guldkorn i den här framställningen bl.a. i 

det första kapitlet, grunden för det åländska samhällsskicket. Det är mycket 

inspirerat av det utkast till konstitution för Åland som vicetalmannen skrev 

tidigare. Jag har ingenting emot det men det återstår trots allt lite arbete in-

nan vi har en riktig konstitution. Medborgarinitiativet är också en bra sak. 

Jag noterade att ltl Harry Jansson har hittat ett fel i motiveringarna. Det 

tyder på att han inte har läst dem så noga. När ltl Sundman och jag jobbade 

med det här så hittar vi på sju olika ställen motiveringarna kvar för att Lex 

Gunnar skulle försvinna. Så blir det när man klipper och klistrar för mycket, 

med lite intressant är det ju. 

Herr talman! Den här gruppen tillsattes den 1 december 2008 av talmans-

konferensen. Jag kommer ihåg att jag sade på ett av de första mötena att det 

här klarar vi av på två veckor bara vi har lite ordning med oss och sätter oss 

ner och läser och går framåt. Men två och ett halvt år senare står vi här och 

det här förslaget har till och med varit på remiss. När man hör ltl Harry Jans-

son så är det intressant att konstatera att vi var samtliga eniga. Vi var alla 

partirepresentanter eniga, också centerns och liberalernas representanter. 

Sedan, vilket också torde höra till ovanligheterna, att man i ett parlamenta-

riskt arbete skickar slutprodukten på remiss till partierna. Därefter infann sig 

den stora u-svängen. Ett citat som passar här är; ”en politikers vardag går åt 

att åtgärda de problem som han själv skapar”. Det passar in när det gäller 

det här jobbet. Hela det här upplägget och den första saken som jag pratade 

om bygger på att man ska slopa Lex Gunnar, dvs att man ska kunna sitta i re-

geringen och lagtingets samtidigt. Hela utskottsstrukturen med mera bygger 

just på det. Enligt det här förslaget skulle det bli tre utskott. Orsaken till det 

var att Lex Gunnar skulle slopas och att ministrarna inte skulle sitta utskott. 

Det var därför som det var tvunget att göra en förändring, allt annat är bara 

kosmetika. Man ska ha det klart för sig att ett lag- och kulturutskott, ett fi-

nans- och näringsutskott och ett social- och miljöutskott innebär väldigt 

breda utskott. Det blir väldigt vida ansvarsområden. Möjligheterna för leda-

möterna att specialisera sig på de olika områdena försvinner. Egentligen är 

det bara nackdelarna kvar av den här förändringen. 

Istället gick man in för att utskottet skulle bestå av sju personer istället för 

av fem personer. Jag tycker personligen att man bör ge och ta. När det gäller 

stora utskottets roll förfäktar jag mycket vikten av det. Tidigare lagtingsdirek-

tören Lars-Ingmar Johansson har gett många förtjänstfulla kommentarer till 

det här arbetet, men det har varit väldigt svårt att få gehör för någonting. Jag 

ids inte gå in på det desto mera än det som sades om stora utskottet. I det här 

utlåtande sägs det; ”det föreliggande förslaget bygger uppenbarligen på 

förutsättningarna att Lex Gunnar upphävs och ”antalet utskottsfäiga leda-

möter” minskar. Enligt utkastet skulle reformen öka utskottsarbetets effek-

tivitet.” Det kan vara intressant att notera. I det här utlåtandet hänvisas det 
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också till ett arbete som gjordes 1992 och där räknas tre orsaker upp för att 

hålla kvar stora utskottet. För det första; ” i utskottet förverkligas proport-

ionaliteten bättre än i de små specialutskotten”. För det andra; ” politiskt el-

ler juridiskt komplicerade lagstiftningsärenden tjänar ibland på en andra 

omgång i ett annat organ än det som lämnat betänkande”. Och för det 

tredje; ”självstyrelselagstiftningen är komplicerad och kompletterande ut-

redningar om behörighet och annan juridik kan ibland behövas i ett organ 

utöver specialutskottet.” 

Det sades också så här; ” bestämmelser som möjliggör för ett mindre tal, 8 

röster, att införa ett ärende till stora utskottet är ett minoritetsskydd”. Det 

minoritetsskyddet försvinner. De här synpunkterna är värdefulla tycker jag. 

Men, också jag gick med på att vi skulle slopa stora utskottet uttryckligen för 

den arbetshypotes som vi hade att Lex Gunnar skulle bort, för det var så 

centralt om man skulle få till stånd en vitalisering och effektivisering av poli-

tiken.  

När den här remissen gick ut till lagtingsgrupperna så infann sig frågan 

vad vi ska göra då vi har allt uppbyggt på ett Lex Gunnar ska försvinna. Hur 

ska vi bära oss åt? Svaret får man i centerns svar; man kan väl istället höja 

antalet utskottsmedlemmar i specialutskotten till sju stycken så fungerar det. 

Det leder ju då till att det blir en polsk riksdag i samtliga utskott. Skulle jag 

personligen se till det minsta partiet så är väl jag den som kanske mest skulle 

förfäkta att det skulle vara sju i specialutskotten. Men om vi ska komma nå-

gon vart så måste vi böja oss ifrån vår egen eventuell nytta av saker och ting. 

Jag hör till dem som tycker att det bara är svepskäl att tala om lagtinget 

skulle tas ifrån gatan, om uttrycket tillåts. Nog är det väl ganska naturligt att 

också de som sitter i regeringen har deltagit i val och har fått folkets förtro-

ende. Det är ganska naturligt, man kanske kan räkna med att oftast sju 

kanske sex av lagtingsledamöterna går vidare till regeringen.  

Tittar man på siffror; nästan 60 000 euro året kostar en lagtingsledamot 

med kringkostnader. Det är alltså en inbesparing på 400 000 euro som vi 

pratar om. Det tycker jag inte är så stora pengar att prata om, om demokratin 

skulle förlora väldigt mycket på det, men det tycker jag inte. Jag tycker precis 

som ltl Sundman nämnde, att de i valet som får de flesta antal röster bör 

också vara de som är med och tar det slutgiltiga ansvaret när lagar och annat 

ska behandlas i lagtinget.  

Jag tänkte för mig själv senaste vecka, jag har tänkt det många gånger när 

vi har suttit 5-7 ledamöter här inne i plenisalen och regeringsbänken har varit 

tom; vad tillför riktigt ersättarna? Jag förstår hur liberalerna och hur centern 

tänker. Man har möjlighet att få 7 synliga platser till inom politiken. Men det 

kan inte vara det som ska styra. Man kan inte bara se till egna intressen utan 

vi måste faktiskt se till det som är bäst för Åland. 

Herr talman! Den andra saken som jag tänkte beröra helt kort gäller rege-

ringsbildningen. Ålands Framtid anser också att man bör stärka regerings-

chefens roll. Det är självklart, i motsats till vad som sades tidigare, att rege-

ringschefen måste ha möjligheten att väcka frågan om upplösning av parla-

mentet om politiken går i lås. Nu tror jag att vi alla är så fast mentalt i den si-

tuation som vi har haft så att man gör vad som helst bara man får sitta i land-

skapsregeringen. Det spelar ingen roll om politiken går till höger, vänster, 

bakåt eller framåt bara man får vara med. Min förhoppning är att det här för-

slaget, såsom det var ifrån första början, hade kunnat leda till en effektivise-
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ring och rationalisering av politiken och att vi faktiskt skulle ha haft en rege-

ringschef så småningom som hade haft möjlighet att plocka ihop sitt eget 

team. Det stöder jag fullt ut. Och att regeringschefen faktiskt hade en möjlig-

het att propsa på en upplösning av parlamentet om det inte fungerar. Mär-

kväl, det som ltl Harry Jansson sade tidigare, det är ju inte formulerat på det 

sättet att regeringschefen kan säga åt lagtinget att nu får ni pallra er i väg 

hem, utan man har möjlighet att väcka frågan. Det är sist och slutligen par-

lamentet som röstar om det. Det tyder på att man kanske inte riktigt har läst 

den här framställningen. 

Avslutningsvis om regeringsbildningen, i förslaget under § 24; ”ges det 

kommande lantrådet större befogenheter över regeringsbildningen och den 

kommande regeringens sammansättning. Ändringen torde leda till att 

lantrådet kan skapa ett team som bättre kan förverkliga den kommande re-

geringspolitiken”. Problemet är att lagtinget vid en avgörande omröstning vet 

ytterst lite om den politik som ska föras. Därför bör också regeringspro-

grammet föreligga och presenteras vid omröstningen om lantrådets förtro-

ende. Det är ju ändå politiken som borde vara det viktiga och inte vem som 

ska föra den. Förtroendet för lantrådet kan också, såsom paragrafen är ut-

formad, leda till att enbart lantrådet själv röstar för förtroendet om stadgan-

det dras till sin spets. Formuleringen; ”den som då får flest röster blir vald”, 

kan leda till ett ytterst minimalt understöd i lagtinget för lantrådet och den 

kommande regeringspolitiken. Går det inte att bilda en ny landskapsregering 

med tillräckligt understöd bör nyval utlysas. Därför har också ltl Sundman 

och jag formulerat § 24 på det sättet. 

Tågordningen blir också bakvänd om den nya landskapsregeringen kan 

sväras in när ministrarna har utnämnts utan att någon förtroendeomröstning 

om vare sig regeringsprogram eller regeringssammansättning har skett i lag-

tinget.  

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! De här motionerna är ju inte några kioskvältare ute hos folket. 

Det här är något som vi i huvudsakligen har att intressera oss för. Jag vill för 

vår del säga att under många perioder har behovet av förändringar av lag-

tingets organisation diskuterats. Då menar jag nog inte att det är Lex Gunnar 

som har varit på allas läppar. Det är nog helt andra frågor. Men det är vissa 

som har haft Lex Gunnar som ett problem. Många av suppleanter har varit 

inne i en osäker situation när det var mera regel än undantag att regeringarna 

avgick efter två år. Det var då bekymmersamt ur den synpunkten, då diskute-

rades Lex Gunnar intensivt. För oss andra som har suttit på ordinarie platser 

under många år så har det diskuterats om utskotten, deras antal, deras upp-

gifter, alldeles särskilt extern politiken och dess organisation, frågor på linjen 

Mariehamn-Helsingfors, självstyrelsepolitiska nämndens roll och eventuellt 

någonting annat, eventuellt externpolitiskt utskott. Efter att Riksdagen gick 

in för två behandlingar istället för tre behandlingar så har också stora utskot-

tets roll varit på bordet. Det menar jag att är huvudorsaken till varför vi enga-

gerade oss i den här frågan under åren. Vi gläder oss nu att man har kommit 

fram till ett förslag.  

Vi får betrakta det här förslaget som en parlamentarisk kompromiss. Då 

måste man naturligtvis beklaga att det inte är större enighet i det, utan att två 

partier kommer med en egen lagmotion i sammanhanget. Nåväl, vi är nu där 
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och då måste vi behandla det på något sätt. Det är i alla fall glädjande att det i 

det här skedet finns en kvalificerad god majoritet för de förändringar som fö-

reslås i lagmotion nummer 2. 

Vi är också glada för att arbetsgruppen och därmed också motionärerna 

har beaktat våra skriftliga synpunkter. Vi fann ingenting negativt i att parti-

grupper som har flera än en ledamot har fått lämna skriftliga synpunkter. Det 

gav en likartad behandling av det här förslaget i alla partigrupper. Förut var 

det mera beroende av hur mycket ledamöterna pratade med sina lagtings-

grupper om det.  

Vi har mycket värdefulla och bra utlåtanden från förra lagtingsdirektören 

Lars-Ingmar Johansson och från Sten Palmgren på justitieministeriet som vi 

övriga lagtingsledamöter nu också har fått ta del av. Det är värdefull inform-

ation både för arbetsgruppen, för oss och för lagutskottet i dess arbete. Jag 

vill klart säga att de politiska parlamentariska kompromisser som gjorda, och 

som de sakkunniga har haft synpunkter på, är ändå någonting som utskottet 

får ta mera lechärt än de lagtekniska frågor som de sakkunniga har kommen-

terat.  

Det är också bra att arbetsgruppen har kommit fram till att man i en kläm 

föreslår att landskapsregeringen ska se på hithörande lagstiftning huruvida 

det behövs förändringar. För vår del tycker vi att det är okej att man har be-

rett det här i en parlamentarisk situation i lagtinget istället för att gå via land-

skapsregeringen, både när det gäller lagtingsordningen och självklart arbets-

ordningen så är det rimligt att vi besitter den kunskapen här. Det är viktigt 

att man anpassar övrig lagstiftning sedan så fort som möjligt.  

Herr talman! Till Lex Gunnar, i vår lagtingsgrupp har en majoritet tvivlat 

på att Lex Gunnar ska slopas. Vi har haft funktionella skäl till det. Vi har hyf-

sat med regeringserfarenhet i vår grupp. Vi har sett hur tungt det är att vara 

minister, hur mycket arbete det är och hur svårt det är att anpassa ministers-

kapet till lagtingets arbetsformer. Därmed har vi sett att det kommer att 

skapa en svår arbetssituation för både ministrarna och lagtinget om man av-

skaffar Lex Gunnar. 

Däremot borde arbetsgruppen ha resonerat kring säkrare situation för er-

sättarna i fall de inte får sitta fyra år utan måste avgå mitt i perioden. Det är 

ett verkligt demokratiskt bekymmer som särskilt berör privatanställda. Som 

Danne Sundman sade här så kan de bli på bar backe och det är sant, så kan 

det gå. Det är inte värdigt för ett parlamentariskt system att det ska gå på det 

sättet. Någon form av säkerhetssituation anpassat till den lagstiftning man 

har bör finnas. 

Avskaffandet av Lex Gunnar innebär nog en överstor ministermakt, som 

majoriteten i vår lagtingsgrupp är kritiska till och ser som ett stort bekym-

mer. Kollegan Harry Jansson var inne på den frågan.  

Ltl Sundman, åtminstone för vår del har vi inte några krystade förklaringar 

till vår kritik mot Lex Gunnar. På sidan fem, där tycker vi att texten, att 2015 

ska Lex Gunnar slopas, inte är en bra text. Den texten bör ses över av lagut-

skottet och formuleras på ett sådant sätt att det inte är en tydlig beställning 

som nästan kan ses som en ordergivning ifrån det här lagtinget. Det är inte 

alls säkert att lagtingets kvalificerade majoritet år 2014 är beredd att göra den 

här förändringen.   

Herr talman! Vi tycker att den stora reformen i det här sammanhanget är 

genomgången av specialutskotten. Vi får en ganska bra situation med tre 
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sakutskott, egentligen fyra genom att självstyrelsepolitiska nämnden görs om 

till ett så nära utskott som man kan komma. Jag för min del hade varit be-

redd att göra det till ett sakutskott som också kunde ha övertagit stora utskot-

tets roll. Men det är bra så här också. Åtminstone jag, kanske till och med vi 

moderater, menar nog att det här innebär en inbesparing för lagtinget. Idag 

är det inte acceptabelt, med de många utskott som vi har, att utskotten inte 

kan sammanträda när man har sina fasta tider därför att vi saknar sekre-

terarkapacitet. Men med tre sakutskott ökar möjligheterna att man ska klara 

sig bättre med nuvarande stab. Vi tror att det här är en inbesparing under 

förutsättning att lagtingets arbete fortsatt organiseras effektivt. 

När det gäller regeringsbildningen tycker vi att det är väsentliga föränd-

ringar som föreslås. Man kunde ha gått till och med ännu längre när det gäl-

ler att stärka lantrådskandidaten eller sedermera lantrådets roll som rege-

ringschef och chef över sitt ministerium. Personligen ställer jag mig lite frå-

gande till om det är rimligt att en regeringschef ska kunna komma med för-

slag om att upplösa parlamentet, alltså arbetsgivaren. Regeringschefen ska 

tycka att arbetsgivaren inte är värd sin position. Det strider åtminstone mot 

mitt resonemang kring både parlamentarism och demokrati. Här är det bara 

frågan om en förslagsrätt. Det är ändå 2/3 i lagtinget som ska fatta beslutet. 

Jag hör till dem som ställer sig lite tvivlande till den frågan.  

Men återigen, vi har en parlamentarisk kompromiss som man verkligen 

ska vara försiktig med att göra förändringar i, som meddelande till lagutskot-

tet.  

Vi är glada för att beteckningen land nu föreslås hanteras på ett korrekt 

sätt. Om man ska göra en sådan väsentlig förändring av beteckningen av 

landskapet Åland är det självklart att det är en fråga för självstyrelselagen. 

När det gäller utskottens storlek så behöver det inte bli så att det ska vara 

sju i varje utskott. Jag skulle gärna se att man har möjlighet från lagting till 

lagting att bestämma i intervallet 5-7. Varje lagting bestämmer det så att man 

inte slår fast det i arbetsordningen när vi kommer till den så småningom. Det 

var någon som sade att man inte kommer att rymmas sju personer i de här 

rummen. Vi har ju två stora rum, lagutskottet och stora utskottet som bör an-

vändas som utskottsrum och inte som centerns och liberalernas partikanslier.  

Vi stöder också skrivningarna i kapitel 1 om grunderna för självstyrelsen, 

trots att det innebär upprepningar från självstyrelselagen och grundlagen. 

Lagutskottet bör naturligtvis göra en ordentlig kontroll så att man inte skriver 

mera i kapitel 1 än vad som finns i de lagar som gäller över lagtingsordningen. 

Kollegan Harry Jansson frågade på lagutskottets eller centers initiativ om 

man i det här sammanhanget borde ha tagit upp landshövdingens utnäm-

ning. Han föreslog det. Jag menar att det inte hör hit. Det är en rikslagstift-

ningsfråga helt och hållet. Vi kan inte överflygla rikslagsbestämmelser med 

bestämmelser i landskapslag. Där var svaret till honom klart.  

När det gällde talmanskonferensens upplägg hör jag också till dem som är 

lite tvivlande till här förslaget som nu anförs här, att det är talmännen plus 

gruppordförandena som skulle utgöra talmanskonferensen. Men någon allde-

les bestämd uppfattning har jag inte. Det ska nog vara mycket starka argu-

ment om man ska gå ifrån ordningen att talmanskonferensen utgörs också av 

utskottsordförandena. Det är nästan lite revolutionärt, måste jag säga. Men vi 

är beredda att diskutera den frågan. 
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Jag hoppas att det här ärendet ska ha god fart i lagutskottet och att ärendet 

i lagutskottet inte ska resultera i annat än i vissa kosmetiska korrigeringar.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Ltl Roger Jansson sade att det är flera i FS, moderaterna eller vad ni nu 

heter, som har erfarenhet ifrån regeringen. Ålands Framtids lagtings-

grupp är det enda partiet där alla har erfarenhet av att sitta i regeringen. 

Min erfarenhet är att det inte fungerar bra nu. Tycker ltl Roger Jansson 

det? Jag tycker inte att det fungerar bra vare sig i lagtinget, vilket det här 

är ett exempel på, 2 1/2 år att få fram en sådan här sak, och det fungerar 

inte heller bra på regeringssidan. Det behövs absolut en ny struktur om 

man ska få det att fungera. Som regeringsmedlemmar bör man jobba 

mera med politiken och inte så mycket med förvaltningen. Man bör ta 

mera del i lagtingsarbetet. Av de åtta år som jag satt i landskapsrege-

ringen så är min egen erfarenhet att jag jobbade säkert 50 procent av ti-

den med förvaltning. Man måste få ministrarna att mera ta del i lag-

tingsarbete och ägna sig mera åt politik och mindre förvaltning. Då tror 

att det här förslaget som det låg ifrån början skulle ha varit bra.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Uttalandet; ”eller vad ni nu heter”, är mycket nedvärde-

rande måste jag säga. Det är allmänt känt även för ltl Anders Eriksson 

vad vi heter.  

Vi hörde här av vtm Gunnar Jansson att han hade uppfattningen att 

man i landskapsregeringen ägnade sig åt ministerstyre. Då menar jag att 

man bryter mot den lagstiftning som vi har, där landskapsregeringens 

tjänstemannaorganisation är så organiserad att den leds av avdelnings-

cheferna. De ministrar som ägnar sig åt ministerstyre bryter mot den 

lagstiftningen. Det finns ingen lagstiftning på Åland som ger underlag 

för ministerstyre. Däremot finns det en klar lagstiftning i Finland som 

ger underlag för ministerstyre. Att Lex Gunnar skulle förändra på den 

situationen, om man tar bort den, det håller jag inte alls med om. 

Lantrådet och ledningen av landskapsregeringen måste se till att mi-

nistrar följer lagstiftningen. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag kan försäkra ltl Jansson att det var absolut inte min 

mening att vara nedvärderande. Det är inte så lätt att lära om, jag tap-

pade tråden vad jag skulle säga helt enkelt. Det hoppas jag att kan re-

spekteras.  

I mitt huvudanförande frågade jag vad ersättarna riktigt tillför? Vad 

tillför systemet såsom det har varit nu? Det har varit dåligt med svar på 

det, tycker jag.  

När det gäller den nya utskottsstrukturen så tror att det är viktigt att 

man har möjlighet att specialisera sig som utskottsmedlem. Tittar vi på 

strukturerna, man slår ihop lag och kultur och man slår ihop finans och 

näring, det blir ett väldigt brett arbetsområde. Jag hörde till dem som 

var tveksam till den här mixern. Social- och miljöutskottet får leva kvar, 
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vi är vana vid att de nu har mycket ärenden men så behöver det kanske 

inte vara framöver. Vi var i alla fall eniga när det gällde utskottsordfö-

randena. Jag skrev avvikande åsikt. Jag tycker absolut att de ska vara 

med i talmanskonferensen om man ska kunna hålla koll på vad som 

händer ute i de olika organen i lagtingsarbetet. Vi är eniga om den punk-

ten i alla fall.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag ser av motion nummer tre att motionärerna föreslår 

samma utskottsorganisation. Då har vi frågeställningarna hur ska det då 

fungera? Hur ska man kunna specialisera sig på så breda områden? Det 

är oförändrat i de här två motionerna men med den skillnaden att man 

kan ha färre ledamöter i utskotten, alltså är det färre som ska speciali-

sera sig på bredare områden. Det är en lite lustig matematik må jag 

säga. 

När det gäller ersättarna i lagtinget är min erfarenhet den att procen-

tuellt har de genom årtiondena visat samma effektivitet och engage-

mang för lagtingsarbetet som de ordinarie ledamöterna. Med andra ord, 

den procent som inte är så intresserade av att göra ett jobb här i huset är 

inte lägre hos ersättarna.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Kollegan Roger Janssons konstruktiva samarbetsinriktade 

anförande ger mig anledning till två kommentarer. Det ena gäller lag-

tingsersättarnas ekonomiska förhållanden och det andra gäller lagut-

skottet sammansättning. 

Kollegan var inne på sidan 5. Om man fortsätter läsningen på sidan 5 

i lagmotionen så står det faktiskt där; ”för att åtgärda problemet för de 

ersättare som med kort varsel förlorar sin plats i lagtinget måste lag-

tingets beslut om arvode för lagtingsledamot ses över så att en skälig 

ersättning i sådant fall utgår under en viss övergångsperiod”. Vi för-

sökte i arbetsgruppen, och motionärerna likaså, greppa problemet och vi 

har väldigt mycket erfarenhet. Därmed är frågan aktualiserad. Helhets-

lösningen är öppen men frågan är aktualiserad.   

I korthet, naturligtvis bekymrar det mig och säkert många andra att 

lagutskottet nu består av tre partier i lagting och tre partier är utanför, 

bland annat moderaterna. Det är någonting som vi måste hantera på 

något sätt. 

Talmannen  

Tiden är ute! 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Till det sista så blir det faktiskt bättre med sju ledamöter i 

utskotten så att de mindre partierna i lagtinget har möjligheter att vara 

representerade. Det är en fördel som är väsentlig. Med erfarenhet ifrån 

riksdagen där det var 17 ledamöter så är det ändå inte så bekymmersamt 

om det ökar från 5 till 7. Man kunde ha en intervall i arbetsordningen. Vi 

återkommer till den frågan när vi kommer dit. 
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Jag tackar vtm Jansson för informationen om stycket på sidan 5. Det 

var uppenbarligen så att när jag läste igenom det här blev jag så engage-

rad i stycket före så att jag sedan mycket snabbt passerade följande 

stycke. Det betyder att man har en beställning på ett arbete inom lag-

tinget om att se över systemet för när ersättarna tvingas lämna lagtinget 

hals över rumpan tror jag det heter.  

Talmannen  

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Jag vill inledningsvis tacka medlemmarna i arbetsgruppen. All-

deles särskilt vill jag tacka talmannen och lagtingsdirektören. Lagtingsdirek-

tören har gjort ett stort arbete. Jag tycker att hon har visat på stora kunskap-

er och en klarsynthet som är ovanlig i sådana här sammanhang. Vi har fått ett 

förslag som stilistiskt och strukturmässigt är väldigt överskådligt, lättläst och 

inte svårt att förstå sig på om man vill. Jag tycker att det här är en viktigt och 

mycket bra modernisering av en lagstiftning som har varit föråldrad länge 

och som delvis också har varit ett lappverk. Det finns säkert saker som ytter-

ligare kan förbättras i utskottet och därför är den här diskussionen viktig.  

Jag vill också tacka mina övriga kollegor, inte minst vtm Gunnar Jansson 

som alltid kan bidra med kunskaper som överskrider till och med den territo-

rialgräns som vi rör oss inom, vilket är värdefullt och det sätter jag fortsätt-

ningsvis stort värde vid. Tack så mycket! 

Också de övriga kollegorna har alla på sitt sätt, med sin erfarenhet och med 

sina värderingar bidragit till diskussionen. Det har alltid varit med både lätt-

het och förväntan som jag har gått ut till dessa möten. Jag tycker att vi har 

haft en väldigt uppriktig och förbehållslös diskussion. Jag tycker också att vi 

nådde ett fint resultat. Vi var, som här har nämnts, helt eniga och vi hade ett 

förslag som uppfattades komplett och där vi hade beaktat det som vi hade 

förutsatt oss att få till stånd, dvs; ”en reform som skulle utforma ett regelverk 

som utgör ett instrument för ett effektivt och transparent beslutsfattande i 

lagtinget och som beaktar en framtida utveckling av självstyrelsen samt 

lagtingets utveckling mot ökad parlamentarism och ökat externpolitiskt ar-

bete”. Sedan snubblade vissa partier vid målsnöret, det var i frågan om Lex 

Gunnar. Det har vi ifrån socialdemokratiskt håll accepterat. Jag kan förstå att 

det finns tveksamheter. Men när jag lyssnar på debatten så tycker jag att den 

kritik som framförs bottnar på något vis i hur det fungerar idag. Då kan man 

inte fortsätta att göra någonting för att nu har regeringsmedlemmarna redan 

så hemskt mycket att göra. Hur ska de hinna sitta i lagtinget också? Vi ser 

idag att den här regeringen allt sällan har tid att sitta i lagtinget. Jag tror att 

det beror det på att arbetet i landskapsregeringen inte sköts på ett parlamen-

tariskt sätt.  

Vi hade möjlighet för en tid sedan att lyssna på en mycket intressant 

grundläggande föreläsning om parlamentarism. Det var inte så hemskt 

många som var på föreläsningen, men de som var närvarande kanske fick 

vissa nya inblickar i hur man kan resonera. Professor Gustafsson från Upp-

sala kom ganska snabbt underfund med att det fanns två svagheter i vårt sy-

stem. Det ena är att partisystemet inte riktigt fungerar. Att majoriteternas 

partier inte alltid är fullt lojala med sin regering. Det har blivit mycket bättre 
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på den punkten under den tid som jag har suttit här, men det finns fortfa-

rande i vårt system en möjlighet att om man inte vill ta ansvar för majorite-

tens politik och ingår i majoritetsblocket så kan man ändå rösta mot.  

Det andra som han upptäckte och för mig blev väldigt tydligt är att makt-

fördelningen på exekutiven, dvs landskapsregeringen, är inte klargjord. Var 

går gränsen för det politiska ansvaret och vad är förvaltning och tjänste-

manna- och myndighetsutövning? Det är det som jag brukar kalla för kom-

munpolitik här. Det är inte ministrarna alla gånger som vet vad som ska gö-

ras. När de kommer till utskotten så håller de några inledande fraser och se-

dan är det tjänstemannen som gör för den politiska frågan och hur man har 

tänkt sig. Så ska det inte vara i en regering. I regeringen är det ministern som 

berättar vad han vill, hur det ska gå till och vad det kostar osv. Men det dag-

liga arbetet i förvaltningen ska ministrarna inte ha någonting att göra med. 

Man ska inte påta i bidrag till enskilda personer. Man ska inte lägga sig i tid-

tabeller och alla möjliga andra detaljer. Det förekommer i ministerstyre, inte 

medvetet, utan vårt system tillåter det ganska långt. Eftersom politikerroller-

na och ministerrollerna är alldeles för oklara så blir det ett ganska starkt 

tjänstemannastyre i vår regering. Det har varit mycket, mycket mera. I början 

av den tid som jag vistades här, jag ska inte nämna när, så var det ytterst säll-

an som de som satt i landskapsregeringen överhuvudtaget hade någon åsikt. 

De presenterade inte framställningarna heller, de bara kom hit, och sedan 

kanske någon påpekade att ett kommatecken fattades. Sedan gick framställ-

ningen till utskottet och där hände det lite var som helst beroende på vem 

som satt där.  

Visst har systemet förändras. Men de två svagheter tycker jag är maktför-

delningen inom regeringen mellan vad som är det politiska ansvaret och vad 

som är förvaltningens ansvar. Det är det största hindret för att genomföra Lex 

Gunnar nu omedelbart. 

Men, jag kan tänka mig att stöda de obundnas skrivning att det ska genom-

föras 2015. För visst är det risk att när nästa regering tågar in då ska det vara 

allt möjligt annat som man ska ta itu med. Det där är besvärligt för man är 

också beroende av tjänstemännen. 

Jag ser att min tid är ute. Jag ska återkomma på måndag när debatten ska 

fortsätta.  

Jag ville ännu ta upp detta med ersättarnas situation och ekonomiska situ-

ation som ltl Roger Jansson var inne på. Vtm Gunnar Jansson tog upp det 

stycket, som faktiskt på mitt initiativ kom in i betänkandet. Jag tycker att 

man kan resonera som så att den som har kommit in som ersättare och som 

sparkas ut ur lagtinget vid ett eventuellt regeringsbyte ska kanske ha ett halvt 

års arvode eller ett års arvode. Man måste räkna med att människor har olika 

förutsättningar att restaurera sin ekonomi. Ju längre desto bättre förstås, då 

vågar flera ställa upp i val. Det är en bedömningsfråga och en ekonomisk 

fråga. Tack, herr talman. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Jag hade också möjlighet att lyssna till professor Sverker Gus-

tavssons föreläsning om parlamentarism. Jag delar ltl Barbro Sundbacks 

syn att föreläsningen var intressant. Jag drog kanske inte exakt samma 

slutsatser som ltl Sundback gjorde. Vi hör också kanske vad vi vill. 
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Det stämmer att alla parlamentarismen många gånger är svår därför 

att det blir intressekonflikter med ens egen väljargrupp. Jag vill också 

påskina att även i det nya förslaget som ligger här påtalats också lag-

tingsledamöternas immunitet som väldigt viktig. 

Maktfördelningen inom landskapsregeringen är många gånger en 

gränsdragning. Jag tror att om man ska renodla den så kommer det att 

krävas ytterligare tjänstemän i form av politiska sekreterare. Observera, 

jag säger inte att vi ska ha det så, men jag tror att det är en förutsättning 

för att kunna få det mera renodlat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Grunden för parlamentarismen är att efter ett val ska regeringsbildning-

en återspegla valresultatet. Det måste systemet beakta. Det är det som 

väljarna förväntar sig. De som har fått väljarnas stöd ska också ta det 

parlamentariska ansvaret för de kommande åren och driva politiken. 

Det är grunden som jag ser det.  

Vad gäller att utöva ministeransvaret, det kräver att det är de poli-

tiska frågorna som kommer på agendan, inte hur man ska göra det i de-

talj. Det är förvaltningens verkställighetsuppdrag. Men nu är ministrar-

na hela tiden engagerade i en massa dagliga rutinfrågor. Det kräver 

också en strukturomvandling av hela landskapsförvaltningen.  

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack talman! Jag har mina anteckningar framför mig här från Sverker 

Gustavssons föreläsning. Visst är det så att parlamentarismen utgår från 

parlamentet. Men sedan skiljer man ju också på positiv parlamentarism 

och negativ parlamentarism, om vi nu ska börja gå in i detaljer här. Det 

är inte heller alltid som det är renodlat. Så pass insiktsfulla måste vi vara 

att det är ingenting som är unikt för det åländska parlamentet utan det 

är ju någonting som är en vedertagen praxis inom parlamentarismen.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag tror nog att ministern måste läsa på lite bättre. Det här med negativ 

och positiv parlamentarism har att göra med om det är majoritetsstöd 

för regeringen eller ett minoritetsstöd. Men det är inte det som är pro-

blemet i vårt system, utan ministrarna är alldeles för involverade i för-

valtningen. De ärendena ska skötas av tjänstemännen och ministrarna 

ska driva politiken. Den här mandatperioden är det ju lagtinget som har 

drivit politiken.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat. Ärendena bordläggs till inkommande måndag 11.4. 

Remiss 

9 Understöd för busstrafik och servicelinje 

Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion (HM 45/2010-2011)  

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet. Godkänns?  

Diskussion. 
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Ltl Camilla Gunell 

Bästa talman och lagtingskollegor! Det här kom lite hastigt. Jag var inte rik-

tigt beredd på att den här motionen skulle komma precis nu. 

Anledningen till att jag lämnade in den här motionen handlar dels om att 

landskapsregeringen genom sina nuvarande regelverk stöder busstrafiken i 

landskapet Åland med ganska omfattande summor per år.  

I Mariehamns stad finns det också busstrafik, men den trafiken har p.g.a. 

av dessa regelverk eller den politiska viljan inte gått att stöda på samma sätt 

och på samma grunder. Busstrafiken i Mariehamn är mycket viktig. Det finns 

också behov av att utveckla kollektivtrafiken när bussen idag inte bara berör 

Mariehamns stad utan den tangerar också Jomala och kör inom Jomala 

kommun. 

Av den anledningen vore det bra om landskapsregeringen kunde se över 

regelverken. Mariehamns stad har anhållit om att landskapet skulle ta upp 

den här frågan på politisk nivå. Det är alltså ingen idé att staden fortsätter att 

skicka sin anhållan om att landskapet också ska stöda busstrafiken i Marie-

hamn om man fortsättningsvis studsar emot samma gamla regelverk. Vill 

man komma vidare här så måste diskussionen föras mellan stadens represen-

tanter och landskapsregeringen på en politisk nivå. Jag hoppas att viljan 

finns hos landskapsregeringen att se över det här regelverket.  

Vad gäller en servicelinje så är det också en fråga som är väldigt viktig med 

tanke på att man ändå har en målsättning om att de äldre till 90 procent ska 

kunna bo kvar hemma. Det betyder att man också måste skapa stödtjänster 

och en infrastruktur som möjliggör för de äldre att kunna bo hemma längre. 

Mariehamns stad tar emot fler och fler äldre genom inflyttning både från de 

åländska kommunerna och från Sverige och Finland. Det betyder att vi behö-

ver fundera igenom olika strategier och också kommunikationslösningar så 

att äldre kan röra sig dagtid, att de kan åka till butiken, frisören, biblioteket 

och till olika typer av aktiviteter och annan service som de behöver samt att 

handla sin egen mat. 

En servicelinje finns på många ställen i riket också i Sverige. Man kan titta 

hur på den trafiken fungerar. Det finns många positiva exempel från Öster-

botten i olika regioner där man kallar detta för byabussen. Byabussen kör 

längs små vägar och hämtar passagerare och kör dem från dörr till dörr. Det 

är alltså inte en hemtjänstservice eller färdtjänstservice det är sedan ännu ett 

steg. Det här är mera en kollektivtransport där flera kan åka med samtidigt. 

På rikssidan finns det ett system där staten går in och stöder de kommuner 

som inleder den här typen av servicelinjer. 

Vi tycker att det vore viktigt att landskapet tittar på det här. Det finns posi-

tiva modeller, Jacobstadsmodellen och Korsholm har man särskilt lyft fram 

som man kan titta närmare på. Mariehamns stad diskuterar frågan som bäst. 

De funderar just nu över att införa den här typen av trafik. Det finns säkert 

också på landsbygden ett sådant här behov. Därför kanske man kan diskutera 

frågan mera generellt. En byabuss kunde vara till stor nytta också för lands-

bygdskommunerna. Tack, herr talman. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Landskapsregeringens stöd till bussarna består ettdera i form 

av matartrafik eller i en upphandling av kollektivtrafiken. Det är alltså 

inte så som motionären skriver att landskapet bekostar all busstrafik på 
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landsbygden. Det är frågan om att man upphandlar trafiken linjevis, vil-

ket jag vill tillrättalägga. 

Mariehamns stad har möjlighet att lämna in en ansökan och få er-

sättning för matartrafiken eftersom man uppfyller de villkor som land-

skapsregeringen har fastställt. Det har man aldrig gjort från Mariehamn 

stads sida. Det uppmanar jag att ni gör.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Från Mariehamns stads sida har jag fått den informationen att det har 

man visst gjort. Man har lämnat in anhållan och fått avslag. Det spelar 

ingen roll hur många gånger man skickar in anhållan på tjänstemanna-

nivå. Vi kommer att få samma svar i enlighet med det regelverk som nu 

gäller. Frågan måste föras upp till en politisk diskussion. Det har läm-

nats en anhållan och det har kommit ett avslag från landskapsregering-

ens sida. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Med andra ord betyder det i så fall att mina tjänstemän hands-

kas oerhört ovarsamt med sanningen eftersom jag senast idag på för-

middagen var i kontakt med ansvarig tjänsteman och frågade om man 

ifrån Mariehamns stad har lämnat in en ansökan om matartrafik, obser-

vera matartrafik. Svaret på den frågan var nej, det har man aldrig gjort 

från Mariehamns stad.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag kan inte säga hur man definierar matartrafik, men Mariehamns stad 

har kollektiv busstrafik. Detta är den trafiken jag menar. Ministern säger 

att inte landskapet deltar i kostnaderna för landsbygdsbussen, men det 

är ju landskapet som till största delen bekostar hela busstrafiken på 

landsbygden, förutom de avgifter som passagerarna bidrar med. Vill 

man inte gå fram i den här frågan och ha en politisk vilja så då kan jag 

förstå att man hakar upp sig på formuleringar. Jag tycker nog att man 

borde tänka lite bredare än så. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Det har varit ganska lite diskussionen om kollektivtrafiken den 

här perioden, kanske inte just någonting alls tror jag. Lagtinget och regering-

en delar ut flera miljoner i stöd till busstrafiken på landsbygden. De pengarna 

behövs säkert. Utvecklas det, gör man någonting nytt eller är det samma 

struktur på den här trafiken som tidigare? Ökar eller minskar åkandet för de 

här pengarna? Det här skulle ha varit ett tillfälle för ministern att redovisa för 

kollektivtrafiken på Åland.  

I Mariehamn har vi en mycket livlig diskussion om kollektivtrafiken. Nu 

igen stiger antalet resenärer. Vi tycker dock att det skulle vara rättvist att sta-

den också kunde uppbära ett visst stöd för kollektivtrafiken, delvis av mil-

jöskäl men delvis också för att vissa medborgare i staden inte har andra al-

ternativ att ta sig fram i staden. Det finns både ekologiska, sociala och eko-

nomiska aspekter, just det som regeringen gärna vill diskutera. 
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Frågan om matartrafik, jag vet inte vad matartrafik är. Är stadsbussen att 

bedöma som matartrafik? Det kanske ministern kan upplysa oss om, annars 

är det en nullitet att säga att vi ska söka om matartrafik om vi inte har matar-

trafik. Vad är det för sorts arrogans att smälla oss på näsan med det? Vad vi 

vill ha är stöd för den kollektivtrafik som vi bedriver.  

Dessutom tror vi att det finns ett behov av att utveckla den här så kallade 

servicetrafiken, särskilt för äldre både i stan och på landsbygden.  

Den modell som ltl Camilla Gunell beskrev som man har i Österbotten tror 

jag säkert att i tillämpliga delar också kunde utvecklas på den åländska 

landsbygden. Även i skärgården finns det också säkert behov för äldre män-

niskor att komma till bycentrum och utföra olika ärenden, men också av soci-

ala skäl. Det är en mycket viktigt stödfunktion för äldreomsorgen.  

Vad gäller Mariehamns stad så har jag mer och mer börjat tänka att vi nog 

måste ha en servicelinje likt den man har i städerna. I städerna kan man na-

turligtvis inte köra hem till varje bussresenär, plocka upp och lämna av, utan 

man måste ha vissa tätare hållplatser för servicelinjen än vad man har för den 

vanliga busstrafiken. Så gör man tydligen i Uppsala och i vissa andra svenska 

städer. En del tror att man på det här sättet kan ersatta färdtjänsten som 

kommunen kan bevilja med stöd av socialserviceförordningen. Kanske man 

kan göra det i begränsad del, men inte helt hållet. Det kommer nog framledes 

att finnas personer, som för att kunna sköta sitt dagliga liv och inte själva kan 

köra, som behöver till trafik från dörren och tillbaka till dörren. 

Jag är besviken på ministern. Hon anser att vi ska skicka in en ansökan om 

matartrafik och så har vi inte matartrafik, ska vi igen skicka breven fram och 

tillbaka utan att vi kommer fram till någon konkret lösning? Men om det är 

tjänstemännen som också ska avgöra den här frågan och ministern inte har 

något att säga till om så då blir det just den här politiken som vi försöker 

komma ifrån i samband med den här lagtingsordningen. Tack, herr talman.  

Minister Veronica Thörnroos 

Talman! Jag ska komma med ett förtydligande och försöka förklara för soci-

aldemokraterna vad de har skrivit i sin hemställningsmotion. Socialdemokra-

terna skriver; "eftersom landskapet bekostar all busstrafik på landsbygden", 

det är ett påstående som är felaktigt därför att så är inte fallet. Landskapet 

har inte tagit ansvaret för totalkostnaden. Landskapet upphandlar trafiken 

linjevis. Så är det. 

Det finns någonting som heter matartrafik. Matartrafiken finns specifice-

rad. Det är när man inom en kommun matar fram resenärer till andra linjer. 

Här finns det möjlighet för Mariehamns stad att ansöka om det. Däremot sä-

ger jag inte att summan är så där exceptionellt hög, den ligger i storleksord-

ningen runt 100 000 euro. Men det finns möjligheter att bussarna från Mari-

ehamn för passagerare inom stadsområdet till bussplan eller till ett annat 

ställe där man kan stiga på en landsortsbuss. Så det är helt möjligt att göra 

det. Man kanske inte har valt att göra det för att man bedömer att summan är 

för låg eller någonting annat. Men man har inte lämnat in ansökan i alla fall. 

Talman! Jag undrar om det är möjligt att jag skulle kunna få ha taltur. Jag 

tycker att det snottras lite här nedanför. 

Vidare vill jag säga att servicelinje som förespråkas här i hemställnings-

motionen tar jag inte ställning till. Därför att den känner jag inte till, jag kän-
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ner inte till hur man har det i Jakobstad. Det är möjligt att det är ett lovvärt 

initiativ. Jag säger åtminstone inte nej förrän jag har mera kunskap om det.  

Landskapsregeringen satsar i alla fall 1 450000 euro årsbasis på kollektiv-

trafiken. Därmed inte sagt att man har nått det optimala, det kan jag inte säga 

därför att boendestrukturen förändras och även arbetslivet förändras. Tidi-

gare var det arbetarbussen som tog folk till och från staden. Nu har det på ett 

annat vis, vi lever i en annan tid. Jag tror också att det finns utvecklingsmöj-

ligheter och utvecklingspotential för kollektivtrafiken. I den diskussionen är 

jag gärna med. 

Avslutningsvis vill jag säga att jag hoppas att kollektivtrafiken ska kunna 

utvecklas i framtiden så att den sammanknyts närmare också med skärgårds-

trafiken. På det viset att man i framtiden kan köpa ett årskort eller ett må-

nadskort och använda det både för busstrafik och inom skärgårdstrafiken där 

vi också går mot avgiftsbelagda persontransporter inom sjötrafiken. Tack, 

talman.   

Ltl Barbro Sundback, replik 

Man får tacka för det. Jag tycker nog att det är hög tid för ministern att 

ta reda på vad den här servicetrafiken är. Det är ett stöd som kommu-

nerna i riket kan få för att stöda de äldres boende hemma. Det betyder 

att också den sociala förmånen går ålänningarna miste om. Jag tycker 

att ministern ska ta reda på det fortast möjligt så att vi kanske får den 

servicen åt äldre på Åland också.  

Detta med matartrafik, om Mariehamns stadsbuss far förbi den plats 

vid biblioteket där landsbussarna går ifrån, är det matartrafik då? 

Stadsbussen stannar där någonstans i närheten. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack talman! Det där är en verkligen en fråga som bör besvaras av tjäns-

temän inte av politiker.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, då kan ministern inte sina frågor helt enkelt. Det kunde ha varit bra i 

det här sammanhanget när hon uppmanar oss att söka pengar för 

matartrafik. Det är dags då att komma hit och tala om vad vi har för rät-

tigheter och inte stå här och mästra.  

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack talman! Jag tycker att vi måste komma ihåg vad vi diskuterar. Vi 

diskuterar en hemställningsmotion som oppositionen har valt att föra 

fram. Man anser att man har goda åsikter och goda idéer. Det tycker jag 

också att det finns i många hemställningsmotioner. Men att ställa mig 

till svars, när man tydligen nu representerar det kommunala, Marie-

hamns stad, för att jag inte i detalj kan specificera hur regelverket ser ut, 

det är ju på gränsen till löjligt, om jag får ta till sådana kraftuttryck. 

Vad gäller statistiken för bussar så återfinns det i budgeten, blå 

boken, om man vill se hur utvecklingen har varit det sista året.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Camilla Gunell 

Nu har vi fått höra från trafikministern att vi inte vet vad vi har skrivit ef-

tersom vi skriver att landskapet bekostar busstrafiken på landsbygden. Då 

säger ministern att trafiken upphandlas. Nå, men vem bekostar den då? Vart 

går dessa 1 450 000 euro, går inte de pengarna från landskapet till busstrafi-

ken? Det här förundrar mig mycket. Jag har levt i den uppfattningen, både ef-

ter att ha suttit i landskapsregeringen och hanterat det här i finansutskottet, 

att landskapsregeringen visst bekostar busstrafiken på landsbygden. Sedan 

gör man ju det hela naturligtvis genom upphandling. Så går det väl till i prak-

tiken. 

Diskussionen handlar nu om det finns en politisk vilja hos landskapsrege-

ringen att behandla och betrakta busstrafiken mera regionalt rättvist. Eller är 

det bara landsbygden som ska ha busstrafik? Tänk om Mariehamns stad gick 

in för att lägga ner stadsbussen? Skulle inte landskapet då ha något ansvar för 

att människor i staden skulle kunna röra sig från olika platser? Landskapet 

har, som jag ser det, ett övergripande ansvar för kollektivtrafiken i landskapet 

Åland. I det här fallet är stadens kollektivtrafik styvmoderligt behandlat och 

har varit det i alla år. Det går inte tala om den här frågan längre på tjänste-

mannanivå. Finns det en politisk vilja att bemöta staden och komma till mö-

tes i en diskussion där man utgår ifrån en större regional rättvisa. Jag säger 

inte vilken summa och vilken nivå det skulle vara. 

Kollektivtrafiken är viktig, särskilt ur miljösynpunkt. Landskapsregeringen 

har velat hålla en hög profil vad gäller hållbar utveckling. Då måste man 

också vara beredd att diskutera kollektivtrafiken och hur den kan utvecklas.  

Vad gäller servicetrafiken så om man har ett sådant mål, som landskapsre-

geringen ändå har fortsatt att ha från förra regeringen, om att man ska kunna 

bo hemma så länge som möjligt, till och med en väldigt hög procent av alla 

över 75 år ska kunna bo hemma, då måste man också fundera över hur man 

ska göra det möjligt. Det här är en ren ekonomisk vinst. Så länge människor 

klarar sig själva så kostar det mindre för samhället. Det här är någonting som 

man bör ha en proaktiv politik på. Det är när människor hamnar på institut-

ioner som det blir väldigt dyrt för skattebetalarna. Det gäller att jobba framåt 

och ha en helhetssyn på den här frågan. Den här frågan är både en fråga om 

trafik men det är också en social fråga. Här behöver man kanske jobba över 

avdelningsgränserna för att komma framåt. Det finns som sagt goda modeller 

från andra håll att titta närmare på och lära sig mera om den här frågan. 

Jag hoppas att utskottet nu kan behandla de här motionerna. Det finns 

dels en motion som handlar om busstrafik och servicelinje, den vi talar om 

idag. Sedan finns det också en motion som är mera specifik och tar upp detta 

med servicetrafiken. Tack, herr talman.  

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Efter en liten diskussion nu så börjar jag också hitta lite ge-

mensamma punkter. Visst är det viktigt att den äldre befolkningen har 

möjlighet att bo hemma så länge som möjligt, absolut, det stöder jag till 

fullo. Hur sedan servicen beträffande transporten ska ordnas vågar jag 

inte riktigt sia om här och nu. Det som jag egentligen vände mig emot i 

ltl Camilla Gunells hemställningsmotion är " eftersom landskapet be-

kostar all bussbusstrafik." Det är inte så att landskapet bekostar all 

busstrafik. Det uppbärs ju också avgifter av den enskilde, det finns en 
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maxtaxa osv. Men landskapet bekostar till stora delar busstrafiken, men 

vi bekostar inte all busstrafik. Det är viktigt. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Ja, det är kanske en nyansskillnad där i själva brödtexten. Det är ju 

klämmen som man brukar fokusera på. Naturligtvis är det så att avgif-

terna till en viss procent också finansierar kollektivtrafiken på landsbyg-

den. Inte tycker jag att det är långt ifrån sanningen att säga att land-

skapet bekostar busstrafiken på landsbygden. Däremot gör man det inte 

i Mariehamns stad för där bekostar skattebetalarna i Mariehamn bus-

sen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras 

till finansutskottet. 

Remiss 

10 Nytt avgiftssystem för skärgårdstrafiken 

Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 26/2010-2011)  

Ärendet avförs och upptas vid ett senare plenum.  

Remiss 

11 Förkortad Föglöförbindelse 

Ltl Roger Janssons m.fl. hemställningsmotion (HM 49/2010-2011)  

Ärendet avförs och upptas vid ett senare plenum.  

Remiss 

12 Nollvision gällande trafikolyckor 

Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 8/2010-2011)  

Ärendet avförs och upptas vid ett senare plenum.  

Remiss 

13 Frästa räfflor i mitten på tvåfältsväg 

Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 9/2010-2011) 

Ärendet avförs och upptas vid ett senare plenum.  

Remiss 

14 Internetbokningssystem för fordonsbesiktning 

Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion (HM 21/2010-2011)  

Ärendet avförs och upptas vid ett senare plenum. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls 11.04.2011 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 

16.49). 
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 29 ledamöter är närvarande. 

Om ledighet från dagens plenum anhåller lagtingsledamoten Folke Sjölund på grund av 

privata angelägenheter. Beviljas. 

Bordläggning 

1 Avfallsdirektivet 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 6/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 12/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 13.04.2011. Godkänt.  

Bordläggning 

2 Ändring av fornminneslagen 

Kulturutskottets betänkande (KU 4/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 13/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 13.04.2011. Godkänt.  

Tredje behandling 

3 Godkännande av världspostkonventionen  

Lagutskottets betänkande (LU 19/2010-2011) 
Republikens presidents framställning (RP 14/2010-2011) 

Först tillåts allmän diskussion och efter det kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till 

det lagförslag som ingår i presidentens framställning eller vägra ge ett sådant bifall. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs lagtinget för bifall. Lagtinget har i 

tredje behandling lämnat sitt bifall till lagförslaget. 

Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i 

enda behandling godkänt motiveringen.  

Ärendets tredje behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Tredje behandling 

4 Ny barnomsorgslagstiftning 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 5/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 15/2009-2010) 
Ltl Barbro Sundbacks lagmotion (LM 2/2009-2010) 

I tredje behandling kan lagtinget antingen anta lagförslagen sådana de godkänts i andra 

behandlingen eller att förkasta dem. 

Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Därefter föreläggs de lagförslag som 

ingår i framställningen för antagande i tredje behandling. Därefter föreläggs förslaget 

om förkastande av lagmotionen samt slutligen betänkandets motiveringar och klämför-

slagen i utskottets betänkande för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet 

godkännas? Godkänt. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Föreläggs förslaget till barnomsorgslag för landskapet Åland för antagande i tredje be-

handling. Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje be-

handling är avslutad.  
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Föreläggs landskapslagen om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet 

Åland av riksförfattningar om socialvård för antagande i tredje behandling. Lagtinget 

har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.  

Föreläggs landskapslagen om ändring av 5 § landskapslagen om tillämpning i landskap-

et Åland av barnskyddslagen för antagande i tredje behandling. Lagtinget har i tredje 

behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.  

Föreläggs landskapslagen om ändring av landskapslagen om kontroll av brottslig bak-

grund hos personer som skall arbeta med barn för antagande i tredje behandling. Lag-

tinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är 

avslutad.  

Föreläggs förslaget om förkastande av lagmotion 2/2009-2010. Begäres ordet? Ingen 

begär ordet. Lagförslaget i lagmotionen är förkastat. 

Föreläggs de i utskottets betänkande ingående återstående klämmarna för godkän-

nande i enda behandling. Klämmarna är godkända. 

Föreläggs betänkandets motivering för godkännande i enda behandling. Betänkandets 

motivering är godkänd. Ärendet är slutbehandlat. 

Tredje behandling 

5 Ändringar i körkortslagen 

Lagutskottets betänkande (LU 18/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 14/2010-2011) 

I tredje behandling kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid 

andra behandlingen eller att förkasta förslaget. Först tillåts diskussion och efter det fö-

reläggs lagförslaget för antagande. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Förslaget till landskapslagen om ändring av körkortslagen för landskapet Åland före-

läggs för antagande i tredje behandling. Lagtinget har i tredje behandling antagit lagför-

slaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.  

Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling.  

Diskussion. Ingen diskussion.  

Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat. 

Enda behandling 

6 Förverkligande av förslag om skärgårdspolisen 

Lagutskottets betänkande (LU 20/2010-2011) 
Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion (HM 62/2007-2008) 

Först tillåts diskussion och efter det vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion.  

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Lagutskottet har behandlat en hemställningsmotion om för-

verkligandet av förslaget om en skärgårdspolis. Förslaget har tagits fram i en 

utredning som går genom den här problematiken. Lagutskottet har förkastat 

motionen men bringar motiveringarna till kännedom. 

Vårt resonemang går i korthet ut på att man historiskt sett kunde säga att 

det fanns en närvaro hos polisen som gjorde en del av jobbet. Själva närvaron 
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var en del av polismyndighetens metoder, om man uttrycker det lite tillspet-

sat. 

Idag har vi en helt annan typ av myndighet. Vi har en professionell poliskår 

som bygger upp system, som använder teknologi, som använder utrustning 

och som inte på samma sätt är beroende av att ha personer på plats kontinu-

erligt och året runt såsom det var en tid i skärgården. 

Vi har kunnat konstatera att polisen har, som många andra, begränsade 

resurser och de ska användas på ett effektivt sätt. Det gör man med de egna 

resurser som man har och det gör man också tillsammans med sjöräddningen 

och gränsbevakningen. På rikssidan har man en överenskommelseförordning 

om samarbete mellan polis, tull och gränsbevakning. Åland blir delaktigt i det 

samarbete genom att vi har ett nära samarbete på Åland med gränsbevak-

ningen och tullen. Det är ett samarbete som fungerar väl. Man har en plane-

ring av resurserna inom polisen i samarbete med gränsbevakningen.  

Vi har i betänkandet fört ett resonemang om vikten av att det finns en syn-

lighet, att det finns en närvaro och att det finns kontakter med polisen i skär-

gårdskommunerna så att man till exempel har undervisning i skolorna. Poli-

sen ska finnas på plats men inte nödvändigtvis kontinuerligt. Ibland polisen i 

en liten kommun riskera att bli integrerad i samhället. Det kan man natur-

ligtvis sätta ett litet frågetecken för, det beror väldigt mycket på personerna. 

Men det har visat sig själv i skärgårdssamhällen att när polisen av någon an-

ledning är närvarande under vissa perioder så förbättrar det attityderna och 

även känslan av trygghet i skärgårdskommunerna. Det är naturligtvis viktigt. 

I lagstiftningen sägs att det ska finnas en enhet i skärgården, en på lands-

bygden och en i Mariehamn. Det sägs också i lagen att det bör finnas verk-

samhet ute i kommunerna. Vi ser det då som en del av denna verksamhet att 

man har möjlighet att få ID-handlingar, körkort och liknande på plats i 

kommunerna, till exempel i kommunkanslierna. 

Sammanfattningsvis anser lagutskottets majoritet att det är viktigt att man 

stärker tryggheten över hela Åland när det gäller polisverksamheten. Man är 

tvungen att göra det med begränsade resurser. Det kan man då klara av på ett 

någorlunda acceptabelt sätt i samarbete med andra myndigheter, tullen och 

sjöräddningen.  

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Egentligen är det en paradox att man ska behöva hemställa om 

att det ska finnas en skärgårdspolis. Det finns ju redan reglerat i lag. Det 

finns till och med i regeringens handlingsprogram. Och det finns ett kommit-

tébetänkande som ordförande här hänvisade till där två ministrar i dagens 

regering sitter som var med i kommittén och tog fram programmet om en 

skärgårdspolis. Vi har en polisenhet med en tjänsteman som har till uppgift 

att svara för den övergripande laglighetskontrollen och den strategiska plane-

ringen av polisens verksamhet. Vi har en minister som ska se till att hand-

lingsprogrammet verkställs.  

Nu har snart hela mandatperioden gått och man kan konstatera att det inte 

har skett någonting av detta som det här betänkandet efterlyste. Hur kan det 

vara möjligt? Vi har lagar, vi har politiska styrdokument, vi har skärgårds-

nämnd, vi har polisdelegation och vi har polisenhet och ingenting händer av 

det som regeringen har sagt sig vilja göra i den här frågan. Man undrar hur 

man ska bedöma en sådan här situation? Politiskt är det klart att det är rege-
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ringen och ministern som har ansvaret. Jag tycker nog också att de som har 

hand om polisförvaltningen och polisenheten har en skyldighet att se till att 

lagen fungerar, även om man inte har en skyldighet att förverkliga regerings-

programmet om ministrarna själva inte vill det. 

Herr talman! Det är på något vis ändå en sorts manifestation över ofull-

komligheten i vårt system att fungera praktiskt och effektivt, trots att alla för-

utsättningar finns. Dessutom förväntas inte det här kosta egentligen någon-

ting speciellt. 

Jag kommer ihåg när landskapslagen om Ålands polismyndighet gjordes 

2000. Då satt min gamle gode vän ltl Sture Gustafsson här från Brändö och 

representerade centern. Tillsammans lyckades vi få in den här meningen i § 1 

2 mom. som säger att det ska finnas en polismyndighet i Mariehamn, en på 

landsbygden och en i skärgården. Så fick vi in "i skärgårdskommunerna bör 

det finnas polisverksamhet året om." Det var viktigt att polisen inte bara 

skulle vara i skärgården på somrarna för så var budgetmotiveringarna skrivna 

då.  

På 2000-talet försvann alla polistjänster ifrån skärgården. Det var omöjligt 

att få de tjänsterna tillsatta. Det var dyrt för den som skulle vara polis i skär-

gården. År 1995 när kommittén tillsattes försökte man ta fram ett alternativ 

till fasta tjänster i skärgården. Då kom man med det här förslaget att man 

inom polismyndigheten skulle avsätta 3-4 ordningspoliser som skulle ha sär-

skilt ansvar för skärgården. Ordningspolisen skulle samarbeta med trafikpoli-

sen. Trafikpolisen ska bland annat övervaka jakt och sådana frågor. 

Det här är närmast en organisatorisk fråga, eventuellt kan det vara frågan 

om lite höjda ersättningar men egentligen inte någonting annat. Sedan hade 

man vissa önskemål i arbetsgruppen om att polisen skulle vara närvarande 

ute i skärgårdskommunerna. Sedan skulle man också syssla med förebyg-

gande arbete inom skolor och andra sådana tillfällen för att påverka barnens 

och ungdomarnas inställning till säkerhet, trygghet, ordning och reda. Men 

det har inte blivit någonting av detta och det skyller man på bristande resur-

ser. Man kan konstatera att det finns resurser men de används inte i skärgår-

den, de används på fasta Åland och i Mariehamn och utan en politisk styrning 

av det kommer myndigheterna tydligen att prioritera på det viset. 

Herr talman! Man kan väl säga att det går bara neråt för skärgården. Det 

blir inte bättre fast vi har starka företrädare för skärgårdskommunerna här i 

lagtinget. De som vi har hört från skärgården talar nu om de små beslutens 

tyranni. Kanske ett enskilt beslut som drabbar skärgårdskommunerna inte är 

så farligt. Men när man sätter ihop alla negativa beslut för skärgården så blir 

det väldigt dystert för de flesta som försöker skapa förändring och förnyelse. 

I alla kommuner skulle man önska högre närvaro av polisen. Av de repre-

sentanter som vi hörde i utskottet kan man nog få intrycket att det finns ett 

förakt för vissa regler i skärgården, att det också förekommer ett omfattande 

fylleri och problem med ordningen och säkerheten i trafiken. Det kan inte jag 

personligen svara för. Det är sådan information som vi har fått. Det är också 

svårt med anmälningsplikten. Det är inte så lätt i de här små samhällena.  

En avgörande försämring i utvecklingen var att man tog bort kontrollerna i 

Osnäs och Gustafs. Det finns nu också risk för att det förekommer en hel del 

kriminalitet som sker via färjorna. Men det har man inte heller något belägg 

för. Det här är en fråga som man i skärgården prioriterar högt och som man 

vill få kontroll på.  
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Det saknas politiskt beslut om att den här omorganiseringen måste ske. 

Det måste också formaliseras på något sätt. Det kan inte vara så att en tjänst 

som medborgarna har rätt till ska vara beroende av några slags tillfälliga be-

slut hos den ansvariga myndigheten eller upp till tjänstemännens goda vilja. 

Vi har fått veta att samarbetet med gränsbevakningen fungerar bra. Det finns 

också möjligheter för sjöbevakningen att utöka sin aktivitet i skärgården. Då 

anser jag att man måste göra något sorts överenskommelser om det här. Det 

behövs inte, som jag ser det, någon polisbåt som den här arbetsgruppen ta-

lade om. Med ett utvecklat samarbete med sjöbevakningen skulle detta antag-

ligen vara tillräckligt. Det finns också en annan poäng med att ha ett utvecklat 

och formaliserat samarbete med sjöbevakningen; det stärker deras moti-

veringar för att hålla kvar och att inte minska sin verksamhet här, vilket sä-

kert kommer att vara aktuellt eftersom nästa regering igen ska spara i Fin-

land. De tittar säkert precis på allting.  

Herr talman! Jag ser inte att det är möjligt att förkasta den här hemställ-

ningsklämmen mot bakgrund av den lagstiftning som vi har. Saken är inte 

ordnad för skärgårdsborna. Jag ser inte heller att det finns politiska utfästel-

ser om att det här ska ordna sig, utan man för några allmänna diskussioner 

om att man inte ska ha fastanställd personal i skärgården vad gäller polisen 

och det har ju inte arbetsgruppen föreslagit och inte någon annan heller, så 

det är en gammal diskussion.  

Jag kommer i behandlingen av det här ärendet att föreslå att klämmen ska 

godkännas.  

Jag tycker också att hela den här frågan reflekterar en större problematik 

för regeringen. Det är att man tydligen inte riktigt får ordning på sin polis-

verksamhet. Under den här mandatperioden har jag nu haft två tillfällen åt-

minstone att höra polisens och manskapets åsikter om verksamheten. Det är 

problematiskt på flera nivåer. Regeringen måste nog ta tag i den här frågan 

och inte bara sitta passiv och vänta eller ha seminarier, utredningar, möten 

eller processer. Man måste besluta vad det är man vill. Vi vill ha den skär-

gårdspolis som kommittén år 1996 kom fram till.  I den kommittén ingick 

numera finansminister Mats Perämaa, trafikminister Veronica Thörnroos, 

Mia Hanström och Fredrik Lindqvist. Sekreterare var Björn Andersson och 

ordförande var numera riksdagsledamot Elisabeth Nauclér. Det var ett väl-

digt bra betänkande, kort och kärnfullt. Nu är det dags att förverkliga det. 

Tack, herr talman. 

Minister Roger Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Ltl Sundback framför här att ingenting händer. 

Ingenting kan vara mera fel än det.  

Åland har en polismyndighet vars verksamhetsområde är hela Åland, 

även skärgården. I den här landskapsregeringen har vi gett politiska sig-

naler och tryckt på att polismyndigheten ska öka sin närvaro ute i skär-

gården. Polisen har visat sin närvaro ute i skolor och daghem. Man har 

diskuterat med lokalbefolkningen och fått bra kontakt. Antalet razzior 

och kontroller har ökat drastiskt. Övervakningskontrollfunktionerna i 

skärgården har ökat i stor mängd. Vi har också två lokalkontor; ett i 

Föglö och ett i Kumlinge. Samarbete med polis, tull och gränsbevak-

ningen är formaliserad. Det finns en överenskommelseförordning med 

sjöbevakningen som fungerar alldeles utmärkt. I dagarna diskuterar 
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man ett lokalt avtal mellan bevakningen och polismyndigheterna. De 

arbetar på hur man ska formalisera det i text och kunna ha ett system. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Om minister skulle sluta prata, det är slut på tiden. Det där fick vi inte 

alls höra i utskottet. Det har väl satt lite fart på minister då. I utskottet 

fick vi bara höra hur dyrt och omöjligt det var att förverkliga kommit-

téns betänkande. Det är bra om man på politiskt håll puffar på polisen 

att de åker ut i skärgården. En myndighet måste jobba med någon slags 

styrdokument, planer och beslut. Det måste finansansvariga tjänstemän 

om det ska bestå. Annars är det risk för att det igen går tillbaka till det 

gamla när det blir ny regering. Det är viktigt för skärgårdsborna att det 

verkligen finns beslut som gäller över mandatperioderna.  

Minister Roger Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Ursäkta om jag inte uppfattade tidsåtgången. 

De här besluten vi har tagit ska formaliseras. Det här är ett sätt att 

styra polismyndigheten. Generellt vad vi har gjort för polismyndigheten, 

som ltl Sundback var inne på, det är klart att där finns problem. Vi har 

diskuterat, vi har mött dem, vi har förslag till åtgärder, vi diskuterar po-

lisstyrelse, personalavdelningen har varit till deras förfogande och vi har 

konkreta uppföljningsmöten med polismyndigheten där de ska visa att 

de följer de politiska riktlinjerna som vi har gett. Det här arbetet har hål-

lit på en längre tid tillbaka. Det är inte något akut från oss.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Javisst har det varit möten och processer. Men, vilka konkreta tjänster 

kommer skärgården att kunna räkna med inom den här sektorn? Det 

måste man få veta, inte vilka möten man har varit på. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Det är bra att man lyfter de här frågorna och diskute-

rar och ventilerar dem här i lagtinget. Det finns ganska klara synpunkter 

som ställs emot varandra. Det viktigaste är att man också lyssnar på po-

lisen. Vi har en överkonstapel som för närvarande engagerar sig frågan, 

har varit mycket ute i skärgården senaste sommar och har ganska klara 

synpunkter på hur man ska ordna det här. Där är det inte några speci-

ella skärgårdspoliser utan man efterlyser struktur, instruktioner och 

framförallt vad som saknas inom polismyndigheten; uppföljningen hur 

det har genomförts. Det spelar inte så stor roll vilka poliser som gör det 

här. Det viktigaste är att det kommer ut poliser och de ska vara ett visst 

antal timmar närvarande i skärgården. Den här strukturen håller man 

på att ta fram just nu och man arbetar vidare. Jag tror att det kan vara 

ganska viktigt att också lyssna på dem som ska göra det här och som har 

provat på det och vet vad som behövs. Det behövs en ny båt. Det är 

ganska stora kostnader men det kan vara ett steg framåt. 
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Talman! Jag tycker att situationen blir bara mera och mera förvirrad. 

Ska man lyssna på minister Eriksson eller på ltl Åke Mattsson? De ger 

två helt olika av situationen. Det är väl ganska betecknande för hur läget 

är. Den ena ska ha båt och den andra ska inte ha båt. Den ena ska ha 

fastutnämnda skärgårdspoliser och den andre ska inte ha det. Ja, herr 

talman, jag är glad att jag inte bor i skärgården åtminstone när det gäller 

den här frågan. Det är lika virrigt som det alltid har varit i det här ären-

det. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Det kan hända att jag var otydlig. Jag framförde att 

det kanske inte är här i salen som man ska bestämma hur man ska göra. 

Man kanske ska lyssna på poliserna. Det finns olika uppfattningar om 

detta. Jag refererade till vad poliserna säger i den här frågan. Jag pra-

tade inte om min egen uppfattning och om vad som har gjorts eller inte. 

Men jag vet att signalen är klockren ifrån skärgårdskommunerna och 

ifrån poliserna att den senaste sommaren var det en helt annan po-

lisnärvaro i skärgården och det var en helt annan polisnärvaro i sko-

lorna. Det har förändrats radikalt. Det är tack vare att man har tagit upp 

de här frågorna. Precis som ltl Sundback var inne på här tidigare, som 

var mycket väsentligt och klokt sagt, måste det bli en kontinuitet i det 

här. Det får inte vara så att det finns intresse en liten kort stund. Därför 

borde informationen och kunskapen tas till godo så att man håller på 

med det i fortsättningen också. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag för min del är oerhört glad över att bo i skärgården. 

Det organisatoriska och hur man exakt ska bestämma tjänster och 

hur man ska utformas styrdokument för att få kontinuiteten är inte mitt 

ansvarsområde. Jag har inte en exakt bild av hur det ska göras. Ur ett 

brukarperspektiv kan jag däremot säga att polisverksamheten i skärgår-

den har blivit oerhört mycket mer synligare under de senaste två åren. 

Frågar man skärgårdsborna själva om detta så tror jag att varenda en 

kan verifiera att det är på det viset. Det här har inte blivit sämre, det har 

blivit bättre. 

Samarbete med gränsbevakningen har från en bra nivå ytterligare bli-

vit bättre. Gränsbevakningen har köpt nya båtar som passar ännu bättre 

för ändamålet. Polisen har fordon ute i skärgården som gör att man kan 

göra vägkontroller på ett bättre sätt än tidigare. Mycket har blivit bättre. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag har förstått att det har blivit lite fart på regeringen nu, speciellt när 

vi närmar oss behandlingen här i lagtinget. Det är i sig bra. Men hur får 

man kontinuiteten till stånd? Var finns formaliseringen, som ltl Åke 

Mattsson sade?  

När minister Perämaa var i arbetsgruppen så var han med och beslöt 

att; ”sjöpolisen bör vara en särskild enhet bestående av minst fyra poli-
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ser vid ordningsavdelningen, men den ska samverka med trafikgrup-

pen och den kan därför ha gemensam ledning med trafikgruppen”. Är 

det detta som minister Perämaa vill ha fortsättningsvis? Eller har det på 

något vis ändrat?  

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det som en enkel minister vill eller inte vill är nog närmast 

oväsentligt i det här sammanhanget. Jag är glad över att det arbete jag 

kunde medverka till har lett till att det har blivit en förbättring så att 

brukarna ute i skärgården kan konstatera att det politiska arbetet har 

burit frukt. Att ifrågasätta kontinuiteten på förhand kan man givetvis 

göra, men det viktiga är att vi politiker och förvaltningen ser till att den 

politiska viljan omformas i kontinuitet i den dagliga verksamheten. Att 

kritisera det på förhand är knappast fruktbart för den här diskussionen. 

Jag tycker att vi ska vara glada och nöjda över att någonting, åtminstone 

i viss mån, har blivit bättre.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! För socialdemokraterna räcker det nog inte. När man talar 

om lagstadgade rättigheter som skärgårdsborna har då har nog en enkel 

minister ganska stort ansvar som medlem i en regering. Regeringen ska 

enligt handlingsprogrammet jobba för att betänkandet ska förverkligas. 

Det betänkandet som minister Perämaa var med och tog ställning till. 

Att nu skylla ifrån sig nu och inte ta ansvar, det är inte imponerande.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Det är ju ett tag sedan arbetsgruppen lämnade sitt betänkande. 

Det var i november 2006. Sedan dess är det nog också min personliga 

uppfattning som skärgårdsbo att situationen har blivit bättre. Jag vill 

också gärna tillstå att det finns ytterligare förbättringsmöjligheter att 

göra, speciellt vad gäller det förebyggande arbetet bland barn och ung-

domar, vilket jag tycker är väldigt viktigt.  

Jag tycker att arbetsgruppen var ganska klok när man lade förslaget 

om att man borde ha en egen polisbåt. Det möjliggör att besöka och vis-

tas ute i skärgården och övriga Åland på ett helt annat sätt än vad man 

tidigare har kunnat.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag tycker att inlägget av minister Thörnroos, som var med i kommittén, 

visar att hon fortsättningsvis omfattar ståndpunkten och är villig att föra 

de här förslagen vidare. Det finns också ett väldigt viktigt resonemang 

om att skärgårdsborna ska få bättre service vad gäller sådana enkla 

ärenden som polisen handlägger i fråga om tillstånd och olika körkort 

osv. Inte ens det har man lyckats utveckla fast det inte behövs personal i 

någon större omfattning.  

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack talman! Hur man sedan ska organisera arbetet hos polisen vågar 

jag faktiskt inte riktigt sia om. Jag vet att vår grundtanke, när vi talade 
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om särskilda sjöpoliser, var att dessa sjöpoliser skulle ges utbildning i 

nautisk kompetens, radiotelefoni, radaravläsning och annat som krävs 

för att kunna framföra en båt i den här storleksklassen säkert även un-

der dåliga förhållanden, tillika som man kan ha en tilläggsutbildning 

inom andra specialiteter. Det var så grundtanken var. Min förhoppning 

är att vi ska kunna fortsätta att jobba enligt det.  

Trots att jag sitter i landskapsregeringen så kan jag inte detaljerna ex-

akt hur man avser att organisera det fullt ut inom polisenheten.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag tycker inte heller att vi här i lagtinget ska diskutera hur det ska or-

ganiseras. Det finns ett förslag i kommittébetänkande där man beskriver 

hur det kunde se ut. Det är det som regeringen har i sitt handlingspro-

gram. Nu säger man att det har blivit bättre, det är en sak. Men frågan är 

om man tänker förverkliga det som man har skrivit i sitt handlingspro-

gram? Det är ett förslag som skulle innebära en viss kontinuitet och en 

möjlighet att utveckla verksamheten på det sätt som minister Thörnroos 

säger, med särskild utbildning osv. Det kräver att det är vissa poliser 

som har uppdraget. Det är inte meningsfullt att alla ska utbildas just i 

den här särskilda sysslan att fungera ute i skärgården. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! I reservationen som ltl Sundback har skrivit står det 

så här; ”samarbete mellan Ålands polismyndighet och gränsbevak-

ningen på Åland formaliseras.” Läser man sista stycket i utskottets syn-

punkter så står där klart att det finns en överenskommelseförordning 

och den kan möjligen utvecklas. Jag förstår inte riktigt alla argument 

som ltl Sundback har i sin reservation.  

Sjöbevakningen har kunskap om navigering. Det är ju ganska natur-

ligt av ekonomiska skäl att använda sjöbevakningens kunskaper för att 

bistå polisen.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Till det sista resonerar åtminstone jag på samma sätt. Det avviker från 

kommitténs betänkande. Regeringen har ju sagt att de ska förverkliga 

kommitténs betänkande. Det betyder ju inte att det ska vara i alla en-

skilda delar. Det där är en viktig synpunkt eftersom vi har fått höra att 

gränsbevakningen har fått utökade resurser. Det är viktigt att vi syssel-

sätter dem. PTG-samarbetet är formaliserat i en rikslag och Åland är ut-

anför det. I praktiken betyder det att man här på Åland ändå i stort sett 

följer de arbetsrutinerna. För att det arbetet ska bli effektivare så borde 

polismyndigheten på Åland och gränsbevakningen ha en sorts överens-

kommelse om hur arbetet ska utvecklas ännu mera.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  
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Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag tycker lika som motionären när det gäller behovet av 

en utökad polisnärvaro i skärgården. Det är bra om det har blivit bättre. 

Det finns ytterligare förbättringsmöjligheter att göra. Hur man ska an-

vända resurserna på ett ännu bättre sätt är ju en organisationsfråga 

inom Ålands polismyndighet. 

Däremot vill jag varna för resonemanget som Sundback förde i sin 

taltur här om att statlig verksamhet på Åland skulle motiveras av att 

statsmyndigheten, i det fallet gränsbevakningen, ska ta över polisverk-

samhet som hör till landskapets behörighet och ansvar. Det är en myck-

et farlig och riskfylld väg att gå, att man skulle motivera statliga myn-

digheters verksamhet på Åland med att de behöver ha den här storleken 

för att de sköter en del av självstyrelsens uppgifter.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det är klart att det här är en organisationsfråga inom polisen. Efter att 

ha hört ledningen för organisationen så tror jag att det inte blir någon-

ting utan politiska beslut. Det fanns ingenting som sade att det här 

skulle bli gjort under den här mandatperioden. Det tycker jag att är 

sorgligt. Enligt lag ska skärgårdsborna ha den här servicen likaväl som vi 

andra som bor på Åland. 

Sedan måste ltl Roger Jansson ha missuppfattat mig. Jag har inte sagt 

att statlig verksamhet på Åland ska ta över åländsk verksamhet. Inom 

gränsbevakningen finns det resurser att göra ännu mera. De åker ut 

varje dag i skärgården och tillsammans med polisen så skulle de kunna 

göra betydligt mera i den här verksamheten.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Den här inställningen från polisledningens sida att man 

ogärna vill aktivera sig med större närvaro i skärgården, efter de stora 

neddragningar som skedde på 90-talet, har jag nu hört i 20 år. Jag tror 

att de har samma inställning fortfarande. Jag tror att det är polisstyrel-

sen, som ska bli till, som måste hantera den frågan så att man också får 

den politiska beställningen in i deras verksamhet.  

Däremot hörde jag tydligt att ltl Sundback sade att när staten under 

nästa regering ytterligare måste spara så kommer det sparkrav även på 

gränsbevakningen på Åland och då kan det vara bra att motivera att 

man har självstyrelseverksamhet under sitt hägn. Rätta mig om jag har 

fel men så uppfattade jag uttalandet.  

Talmannen  

Tiden är ute! 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag sade att sjöbevakningen har mycket verksamhet, det är en skillnad. 

Ju mer de jobbar här, desto bättre naturligtvis för Åland, om vi vill sam-

arbeta. De är ju en stor resurs. Om de ska minimera sin insats så är det 

dåligt för Åland. Jag tror absolut att det finns ett spann där, genom att 

ha samarbete med gränsbevakningen så visar gränsbevakningen att de 

har en hög aktivitet och det tror jag att är bra. Men det är nog mest spe-

kulationer om vad som händer efter det här valet. 
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Viktigare är att det skulle bli mycket mer effektivt om man hade en 

praxis, nu baserar man sig på överenskommelseförordningen och det 

blir ibland ganska styrt.  

Talmannen  

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Anders Eriksson 

Tack, herr talman! Det är en intressant diskussion om en viktig fråga. Det är 

viktigt att det finns synlighet från polismaktens sida och att polismakten 

finns tillgänglig när det gäller alla delar av Åland. Det är viktigt att känna 

trygghet och det är lika viktigt oavsett om man bor i skärgården eller i någon 

annan del av Åland. 

Det är också lite typiskt att den här motionen lades 2008 och först nu bör-

jar man diskutera mera på allvar vad det kan tillföra. 

Jag känner inte till förhållandena på saknivå så jag har ingen anledning att 

betvivla det som minister Thörnroos med flera skärgårdsrepresentanter sade, 

att det har blivit bättre. Det är ju bra, då har debatten tillfört någonting. 

Jag har ett par frågor med anledning av lagutskottets betänkande. Det var 

därför jag begärde ordet, för presentationen gav mig heller inte riktigt svar på 

det. Motionen ger också anledning till ett par frågor. Klämmen säger att man 

ska trygga ordning och säkerhet i skärgården på lika vilka som övriga Åland. I 

motiveringarna står det bland annat så här; " varken vuxna eller unga ser 

idag polisen som en resurs, utan snarare som någon som sviker eller som är 

ett hot”. Det var en märklig motivering, tyckte jag. Det vore intressant om hu-

vudmotionären ville vidareutveckla hur man har tänkt då.  

Det är säkert något ord som är borta som gör att jag missförstår det. Men 

tittar vi på reservationen så står det så här; ”bristen på polis i skärgården 

samt avsaknaden av konkreta åtgärder och en plan för att bygga ut verk-

samheten gör att tryggheten i skärgården fortsättningsvis ökar”. Där måste 

det vara något ord som är borta, annars måste jag få förklaring på hur man 

riktigt tänker där.  

Om vi går tillbaka till klämmen så säger den att man bör trygga ordning 

och säkerhet i skärgården på lika villkor som övriga Åland. Lika villkor är en-

ligt mitt förmenande inte realistiska. I betänkandet sägs; ”målet för polisens 

verksamhet bör vara att skärgårdsbefolkningen ska ha tillgång till samma 

service som befolkningen på fasta Åland”. Om man då pratar om lika villkor 

och samma service, menar man att det ska vara exakt likadant såsom det är 

för en som bor t.ex. på Strandgatan i Mariehamn jämfört med hur det är ute i 

Lappo på Brändö? Lagutskottets ordförande Olof Erland sade att man inte 

kunde tänka sig att man skulle ha polisbemanning kontinuerligt ute i skär-

gården. Synbarligen menade man inte bokstavligen lika villkor och samma 

service. Om det handlar om samma service, är det då möjligt att man ska få ut 

körkortet osv? Jag ska återkomma till det.  

Den här klämmen gör att om man ska rösta för den ordagrant så innebär 

det att det ska vara precis samma service och det ska vara lika villkor ute i 

skärgården så som det är på fasta Åland. Jag skulle önska att det skulle vara 

så, men jag tror inte det är realistiskt. Huvudmotionären sade också i sitt an-

förande att det går bara neråt för skärgården, delvis håller jag med om det, 

det är så.  
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Tittar man på polisverksamheten isolerat för sig så tror jag att det är att ta 

till överord. Det pratades någonting om de många små beslutens tyranni och 

det ligger mycket i det. Det saknas fortfarande ett helhetsperspektiv angående 

hur man ska kunna trygga servicen i skärgården. Jag har sagt det förut och 

jag säger det igen; jag är oerhört förvånad över varför man är så passiv och 

inte driver på när det är så pass många skärgårdsrepresentanter i lagtinget 

som det är nu. Jag hör till dem som har efterlyst en utvecklingsstrategi när 

det gäller skärgården. Ltl Camilla Gunell och jag har samarbetat tidigare om 

ett spörsmål där vi försökte få igång en debatt om just de här frågorna. Vi har 

försökt och vi har försökt men det är väldigt svårt ifrån regeringspartierna att 

möta upp. Jag förstår faktiskt inte varför. Kanske man i den här debatten kan 

få svar på det?  

Jag har två små frågor till innan jag avslutar. En av huvudfrågorna var 

samma service och hur man resonerar ifrån lagutskottets sida och hur man 

resonerar från motionärens sida, vilket jag redan har nämnt. 

Den andra frågan som jag lite reagerade över i lagutskottets betänkande 

var detta att om man har stationära poliser ute i skärgården så löper det en 

risk att de integreras så till den milda grad i skärgårdssamhällena att de inte 

sköter sitt arbete. Jag kan inte läsa texten på något annat sätt när man säger; 

” de löper risk att de integreras i skärgårdssamhällen på ett sätt som för-

svårar arbetet och opartiskheten”. Jag skulle gärna se att man ifrån lagut-

skottets sida lite vidareutvecklar det. Hur tänker man riktigt då?  

Den sista frågan handlar om: ”polisens kansliservice, utlämnande av kör-

kort och ID-kort förs ut till servicepunkten i skärgården i större utsträck-

ning än för närvarande”. Det här tror jag är ett väldigt bra förslag. De flesta 

reagerade när posten började använda sig av arbetssättet att man flyttade 

verksamheten till butiker och andra serviceinstanser på landsbygden och i 

skärgården och stängde sina egna kontor. Det blev, som det alltid blir, protes-

ter och missnöje när man genomför förändringar. Men nu har jag upplevt att 

de flesta är väldigt nöjda. Man har mycket större tillgänglighet till servicen än 

vad man har haft tidigare. Det här tycker jag att är bra. Det är kanske det som 

man menar från lagutskottets sida när man pratar om samma service.  

Om jag slutar där jag började, det viktigt att det finns tillgänglighet och det 

är viktigt att man har en tydlig synlighet från polisen runt hela Åland inklu-

sive skärgården. Men, det kanske inte behöver ske på samma sätt som förr.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Det är ett riktigt påpekade att det saknas ett ord i re-

servationen. Jag hade hoppats att ingen skulle se det, men nu kom det 

fram.  

Detta med lika villkor betyder inte att det ska skötas som förr eller att 

det ska vara som i Mariehamn, utan det ska finnas polis närvarande och 

synlig. Det ska också vara möjligt i skärgården att få skött vissa enklare 

formella ärenden som poliskansliet gör här i stan osv, i stort sett i alla 

fall ett utbud av tjänster som är lika som på fasta Åland.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

När det gäller de förstnämnda så borde ju ltl Sundback efter alla år ha 

lärt sig att det är ytterst få saker som undgår mina ögon.  
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När det gäller detta att trygga ordning och säkerhet i skärgården på 

lika villkor som övriga Åland så säger ltl Sundback; ”att i stort sett i alla 

fall och lite likartat”. Problemet är att det inte är detta som står i kläm-

men, i klämmen står det att det ska vara på lika villkor. Jag vet att man 

många gånger har röstat emot förslag på grund av sådana här hårklyve-

rier. Jag vet vid det här laget hur ltl Sundback tänker och jag kan också 

tänka mig att stöda det. Följer man det här ordagrant så blir det pro-

blematiskt och det vill jag lyfta upp till diskussion.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Problemet är kanske lite större än så. När det gäller rättigheterna som 

medborgarna ska ha så kan man inte i lagstiftningen skriva; ”i Marie-

hamn har man rättigheter och på landsbygden har man lite mindre rät-

tigheter och i skärgården har man ännu mindre”. Rättigheterna, såsom 

de är formaliserade i lag, måste vara lika och också i princip villkoren. 

Sedan hur myndigheter lyckas uppfylla dem är sedan alltid en kompli-

kation. 

Sedan angående att vuxna och barn upplever polismyndigheten som 

ett hot, det beror just på bristen på trygghet. Motsats till bristen på 

trygghet är att situationer kan kännas hotfulla. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är svårare att formulera sig i text än vad det är att göra det muntligt, 

också nu förstår vad ltl sundback menar. Men när man skriver att man 

ser polisen som någon som sviker eller som ett hot så förstår jag inte rik-

tigt hur man menar.  

Det gäller detta med rättigheter så kan jag köpa den förklaringen. Det 

hör inte hit men det är en tanke som har slagit mig många gånger när 

man pratar om kommunsammanslagning. Där blir det i så fall också 

samma sak, man måste ha en viss typ av service i den centrala delen av 

kommunen, en annan typ av service i den andra delen av kommunen 

och en ännu sämre service i den tredje delen av kommunen. Men i lagen 

måste man skriva att servicen ska vara lika. Jag förstår nog det resone-

manget och tycker att det är en bra förklaring. Det är inte så lätt att få 

formuleringar att fungera fullt ut i praktiken alla gånger. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Det är ett intressant resonemang. Jag tillhör uppenbarligen 

samma falang som ltl Anders Eriksson. Jag har insett och förstår att 

villkoren ute i skärgården, med vårt insulära läge, aldrig kan bli exakt li-

kadant som det är i Mariehamn, Jomala, Geta eller Sund. Skärgården är 

unik och vi har olika förutsättningar. Därmed inte sagt att bastryggheten 

inte ska finnas. Den ska självklart finnas. 

 Jag vill göra en koppling tillbaka till arbetsgruppens som jag själv 

satt med i. Vi skrev, jag citerar; ”arbetsgruppen anser att skärgården 

har rätt till motsvarande polisservice som den faståländska landsbyg-

den.” Det var ungefär där som vi försökte lägga oss med beaktande av 

intensiteten av besök och det förebyggande arbetet.  
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Ltl Anders Eriksson, replik 

När det gäller den första delen så är det bra om man kan konstatera att 

det är orealistiskt att man har precis samma villkor i skärgården som 

man har på fasta Åland. Jag tror också att det är väldigt bra för skärgår-

dens vidkommande om man någon gång kan lyfta fram att man faktiskt 

har bättre villkor ute i skärgården när det gäller levnadsförhållanden 

och livskvalitet. Det blir ofta väldigt negativt och allt är åt skogen när det 

gäller skärgården. Det här är ingenting som jag argumenterar mot mi-

nister Thörnroos med, utan jag vill passa på att lyfta upp det.   

Minister Thörnroos är politiskt ansvarig för en väldigt viktig del av in-

frastrukturen i skärgården, trafiken. Jag kan inte förstå varför land-

skapsregeringen inte tar fram ett skärgårdsmeddelande eller någon an-

nan typ av strategidokument om hur trafiken ska utvecklas, om hur de 

olika serviceinstanserna ska utvecklas och hur man ska trygga den detalj 

som jag tycker att vi diskuterar idag när det gäller att få en levande skär-

gård framöver? Hur ska polisverksamheten tryggas? Jag kan inte förstå 

varför man inte tar ett helhetsgrepp på det. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Jag fortsätter, olikheter för skärgården återfinns också när det 

gäller hälso- och sjukvårdsberedskapen. Vad händer när mitt hus står i 

lågor? Hur snabbt får jag brandkåren på plats? Det finns ett antal olika 

områden där det kan uppfattas att vi befinner oss i en sämre position. 

Samtidigt är det ett medvetet aktivt val som jag har gjort genom att bo-

sätta mig, leva och bo i skärgården. Jag tycker att vi har många fina sa-

ker i skärgården. Vi har det faktiskt mycket bättre än vad man t.ex. har i 

Mariehamn eller på landsbygden. Därmed inte sagt att skärgårdsborna 

inte har rätt att få den grundtryggheten både vad gäller hälso- och sjuk-

vård och vad gäller övriga räddningsverksamhet som förekommer. Jag 

tycker att diskussionen här är intressant, jag tycker också att den är vik-

tig och det ska bli intressant att följa den. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag tycker också att diskussionen är viktig, annars skulle jag inte ta del i 

den. Jag ville lyfta fram att det blir ofta väldigt negativt när man debat-

terar skärgårdens vara eller icke vara. Det finns många goda värden där. 

När minister Thörnroos säger; ” vad gör man när det gäller hälso- och 

sjukvård och vad gör jag när mitt hus står i brand?” De frågorna kan ju 

inte jag svara på. Det är relevanta frågor som jag tycker att skulle få ett 

svar i någon typ av helhetsdokument ifrån landskapsregeringens sida. 

Frågan varför det inte kommer något helhetsdokument är fortfarande 

obesvarad. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Ltl Eriksson talade om detta att få ut ett körkort i 

skärgården. Det tar utskottet upp bland sina synpunkter. Det togs ett 

initiativ från skärgårdskommunerna. Det hette myndighetslucka, så var 

formuleringen, man skulle skapa en sådan i skärgården. Det skulle 
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mycket väl behövas. Att fara från Kökar eller Brändö in till staden för att 

lösa ut ett pass så det går åt ganska mycket tid. Man kan möjligen fara 

från Brändö till Kumlinge, från Kökar kör man iland i Föglö. Men man 

sparar inte mycket tid för färjan går tillbaka samma tid ändå. Just detta 

att få ut handlingar är en viktig bit.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Om vi kallar det för myndighetslucka eller vad vi kallar det för, om man 

ser hur posten har gjort så har man fört över verksamheten till de ser-

viceinstanser som finns, ofta en aktiv aktuell butik på orten. Någonting 

liknande tänker man sig troligtvis ifrån lagutskottets sida också när det 

gäller det här. Jag citerade lagutskottets betänkande och jag har ingen-

ting emot det. Jag tror att det kan vara rätt väg att gå.  

Ltl Sundblom, varför får inte vi, som vill vara med och hjälpa till och 

utveckla skärgården, ett skärgårdsutvecklingsprogram? Jag hör till dem 

som brukar vara ganska kritisk till detta med program. Jag har sett att 

komplexiteten är så pass stor och det är så pass många frågor när det 

gäller skärgårdens överlevnad att de måste föras tillsammans så att man 

kan debattera helheten. Annars blir det bara sådana här små snuttifie-

rade debatter som vi har nu. Jag menar inte att den inte är viktig. Men 

det skulle vara ännu viktigare att vi skulle diskutera helheten. Kan ltl 

Sundblom svara på varför vi inte får någonting?  

Ltl Sundblom ruskar på huvudet. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Hur det har fungerat förr och nu vad gäller skär-

gårdspolisen så kan man konstatera att det var bättre förr när det vara 

sämre. Då tänker jag på arbetsförhållanden och arbetstider om poliserna 

ska vara stationära och bo ute i skärgården. Idag är det i princip nästan 

omöjligt, det är ingenting som fungerar. Dels är arbetstiden och dels är 

arbetsskyddet, arbetssäkerheten på ett helt annat sätt idag om man ska 

göra vissa razzior och utryckningar. Sannolikheten att man ska vara i 

tjänst just när det händer någonting är ganska liten. Det krävs övertid 

och det är ganska stora problem där.  

Någonting som man ska ta med sig är att polisen idag definitivt inte 

arbetar såsom man gjorde för tio år sedan eller allra minst för 25 år se-

dan. Man har väldigt mycket modeller, man har ett säkerhetstänkande 

och man har en grund för hur man går vidare. Det är ingenting sådant 

som man kan diskutera politiskt här i lagtinget eller överhuvudtaget. 

Man kan inte föra in allt i debatten. Det här har betydelse när man läg-

ger upp arbetsstrategin. Därför tycker jag inte att politikerna här i lag-

tinget ska bestämma om det ska vara speciella poliser som ska jobba 

med det här. 

Talmannen  

Tiden är ute! 
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Ltl Anders Eriksson, replik 

Visst är det så, ltl Mattsson, att allt har blivit mera komplicerat i dagens 

läge. Det tycker jag också är en orsak till vår situation när det gäller det 

här. Det har också blivit andra förhållanden. Man kan inte förvänta sig 

att folk ska ha dygnet runt jour mera och att man ska få det fungera. 

Därför sade jag också att det viktiga var att också skärgårdsborna och 

landsbygdbefolkningen kan känna en trygghet, men det behöver kanske 

inte se ut på samma sätt som det har gjort tidigare. 

Sedan när det gäller resonemanget i lagutskottet angående partiskhet. 

Jag vet att ltl Mattsson inte sitter i lagutskottet men han har stor kun-

skap när det gäller polisverksamhet. Ska man utgå ifrån det resone-

manget att om polisen bor ute i skärgården så blir man per automatik 

partisk. Eller hur ska man tolka den här skrivningen?  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Jag ser att lagutskottets ordförande är på listan så 

han får tala för sig själv i den frågan. Men det som står där är ju inte helt 

obefogat. Det kan nuförtiden skapa väldigt stora problem om man bor 

där man jobbar.   

En annan fråga som jag tycker är central och som man behöver ta 

med sig är detta att det finns engagerade poliser idag. Man ger en be-

ställning, man ger ett ramverk vad vi vill ha och sedan får man se vad 

det kostar så sätter man poliserna att erbjuda det här, de levererar en 

produkt och säger hur man tänker göra det. Sedan utvärderar man det 

ordentligt. Det är det klokaste, tycker jag. Jag tycker inte att vi här ska 

sitta och bestämma att det ska vara fyra poliser som ska vara avsedda 

bara för det här eller att de ska bo i skärgården eller man ska göra si el-

ler så. Lämna över problemet till poliserna, de är bäst skickade att han-

tera det.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det ligger mycket i det som ltl Mattsson säger. Jag vill absolut inte att vi 

ska trasslar in oss i sådana detaljer. Det vill jag säga inledningsvis så att 

det inte blir något missförstånd. Det är inte en fråga för parlamentet 

utan möjligtvis för en polisstyrelse som tillsätts på demokratiska grun-

der. Vi måste också konstatera att ju större enheter det skapas, ju mera 

saker och ting centraliseras, så desto svårare blir det att få service ute i 

de perifera delarna av landskapet. Det måste vi kunna debattera i det 

här sammanhanget. På något sätt upplevs det som ett väldigt problem 

att fara från Mariehamn till Föglö, medan jag tror att de som bor på 

Föglö upplever det som ett betydligt mindre problem att fara från Föglö 

till Mariehamn. Mot den bakgrunden är det bra om man kan diskutera 

riktlinjerna. Vi är ganska långt överens, vi ska inte trassla in oss alltför 

långt i detaljer.  

Talmannen  

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Olof Erland 

Talman! I min presentation av lagutskottets betänkande utgick jag ifrån att 

polisverksamheten som helhet har förändrats de 10-15 senaste åren. Förr 
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hade man polisnärvaro som en metod för att hålla ordning och reda. Nu är 

det någonting helt annat, som ltl Mattsson sade i en replik. Det är strukturer, 

instruktioner, kompetens, informationssystem och utrustning osv. Det är 

alltså en utgångspunkt.  

Jag begärde ordet för att jag inte känner igen den här bilden av hur elän-

digt det är, hur skärgården är på väg nedåt, det är bara problem och ingenting 

händer. Det är klart att det är lite som ”när tjuven ropar på polis så är det till 

slut ingen som tror”. Det här med polis passar bra i det här sammanhanget.  

Jag ser det som politiskt viktigt att se var det finns problem och där det 

finns sådant som man ifrågasätter. Där måste man försöka se vad man kan 

göra åt saken.  

Mitt intryck av hörandet dels från polisen sida, dels från skärgårdsbornas 

sida och vad jag annars snappade upp så är det inte så att polisen är någon-

ting hotfullt, besvärligt och något som man inte vill ha. Det är inte så att skär-

gården är fullt av bovar, rattfyllerister och att det är en allmän oreda. Det är 

inte så. Det är ett lugnt och tryggt samhälle. Framförallt vill jag framhålla 

mitt intryck av polisverksamheten. Vi har hört polisen i många sammanhang 

i lagutskottet och vi har gjort studiebesök. Det är en professionell organisat-

ion där det finns oerhört stor kompetens. När det gäller skärgårdens trygghet 

så finns det också en oerhört stor vilja. Jag förnekar inte att det finns problem 

i organisationen, att den behöver stramas upp, att det finns behov av mera 

resurser, mera utbildning och mera kompetens osv. Men det är ju det som vi 

försöker säga i vårt betänkande, att här har man lyckats hitta lösningar på 

problemen. Om jag minns rätt så står det i landskapsregeringens handlings-

program att polisen ska stå för trygghet och säkerhet på hela Åland. Som en 

konsekvens av utredningen från 2006 så säger man att man vill ha en sjöpo-

lis. Det har varit en diskussion särskilt mot bakgrund av de begränsade resur-

ser som vi har haft efter den finansiella lågkonjunkturen och krisen. Dvs man 

kan samordna sjöpolisverksamheten med gränsbevakningen. Mitt intryck är 

att man har gjort det på ett väldigt lyckat sätt oberoende om det är formali-

serat eller inte. Man har en överenskommelse, man har gemensam planering, 

man samordnar resurserna och gör det på ett sådant sätt att man upplever att 

det har förbättrats en hel del. Polisen har också systematiskt gått in för att 

man ska öka närvaron i skärgården, man ska öka närvaron i skolorna och 

undervisningen och man ska förbereda verksamhet som förenklar i vardagen 

för folk; få handlingar körkort, pass och liknande. Oberoende så finns det po-

sitiva inslag i det här. 

Även om jag förstår ltl Anders Eriksson att man vill ha ett skärgårdsmed-

delande så mycket av det som vi har i vår budget och mycket av det som görs 

är till för att förenkla och förbättra för skärgårdsborna. Alla får vi lida av de 

ekonomiska resursernas knapphet. Vi har ändå en trafik som man försöker 

hålla på en viss nivå. Det finns en diskussion om hur det kan förbättras.  

Skärgården är ju inte på väg nedåt och definitivt inte på väg nedåt p.g.a. 

polisverksamhetens eventuella brister. Tvärtom, när man för budgetpolitik, 

annan politik och lagstiftning så ser man till att polisens resurser ska utnytt-

jas så bra som möjligt. Vi hörde här att det som har gjorts är sådant som man 

på många håll uppfattar som förbättringar. Vad är väl bättre än det? Natur-

ligtvis är det en avstamp för nästa fas, att det finns mer att göra. Jag förstår 

inte den här debatten som går ut på att plocka upp missnöje, förstora upp 

missnöje och sedan sprida det så mycket som möjligt. Det är möjligt att det är 
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politiskt smart att göra så. Men jag tycker inte det, det är varken intressant el-

ler särskilt konstruktivt.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det är väl kanske inte förvånande att ltl Olof Erland och 

jag vid hörandet av sakkunniga hör lite olika saker. Jag har antecknat 

när vi hörde den skärgårdsrepresentant som talade om de små beslutens 

tyranni, som jag tyckte var en beskrivning som var väldigt träffande. På 

den punkten får man nog tro att det upplevs som ganska relevant i skär-

gården. Det är ju inte bara i den här frågan som det inte utvecklas och 

blir någonting positivt. Man hör sin egen minister och några andra mi-

nistrar och de säger att det har blivit bättre. Men det är kanske inte de 

som man ska lyssna på utan på skärgårdsborna själva. Jag tycker inte att 

det är att svartmåla, utan det är att se sanningen i vitögat för dem som 

det gäller.  

Ltl Olof Erland, replik  

Herr talman! Man kan ju tolka hörandet som man vill. Man bildar sig en 

egen uppfattning. När det gäller skärgårdsutvecklingen ser jag det som 

att det är de små stegens utveckling som det handlar om. Varje reform 

och varje positiv sak är något som man ska sätta värde på och sedan gå 

vidare. Det är den reformistiska linje som leder till framgång, tror jag.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Javisst får man nöja sig med de små stegens utveckling, men då måste 

de nog gå framåt och inte bakåt. 

Apropå skärgårdsutvecklingen så fick vi också information om att det 

har funnits kritik mot skärgårdsnämnden, att den sysslade med mono-

log. Skärgårdsborna fick komma hit och höra vad ministrarna tyckte. 

Det var ingen dialog och därför har man krävt ändring av reglementet. 

Det var nog en väldigt stor upplysning för den här regeringen. Jag tror 

att ltl Olof Erland själv är pappa till skärgårdsnämnden. Att det hade 

fungerat så där odemokratiskt var åtminstone en stor nyhet för mig.  

Ltl Olof Erland, replik  

Herr talman! Jag är inte pappa till skärgårdsnämnden och jag har inte 

heller varit kaffekokare i den kommittén, som man talade om förr.  

När man hör folk så är en del väldigt missnöjda. Vill man ta fasta på 

det så kan man göra det. Det finns alla varianterna när man hör perso-

ner och då gäller det att bilda sig sin egen uppfattning, inte att sprida 

missnöje, för det finns det inget behov av ifrån min sida. Man måste för-

söka tolka och se vad det beror på. Vad beror det på att många tycker att 

det har blivit bättre i skärgården, att tryggheten har blivit bättre? Jag tar 

gärna fasta på de positiva signalerna som kommer för att kunna arbeta 

för att gå vidare, det är det viktigaste när det gäller skärgården. Resurs-

brist, press och problem att lösa kommer alltid att finnas. Många av dem 

som lever och bor i skärgården är väldigt nöjda, det är också därför de 

bor där. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  
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Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är ganska intressant hur en debatt egentligen kan bära iväg i en an-

nan riktning. Jag håller med ltl Erland att skärgården inte är på väg 

neråt på grund av detta med polisen. De tuffa ekonomiska villkoren som 

nämndes medför att det blir små försämringar överallt. De här små för-

sämringarna slår mycket hårdare i små samhällen. Det är ju det som 

man borde ha svar på hur man ska möta upp. Inte kan man prata om de 

små stegens utveckling, utan det är de små stegens avveckling som vi 

har sett under den här perioden.  

När jag pratar om ett skärgårdsutvecklingsprogram, som ltl Erland 

tydligen tycker att är onödigt, så är det för att vi har trafiken, vi har nä-

ringslivsutveckling, vi har hälsovård, vi har fritidssektorn och sedan har 

vi detaljer som polisen som vi nu pratar om och allt detta är oerhört 

komplext. För att få en helhet så behöver man ha ett utvecklingsprogram 

enligt mitt förmenande. Oftast, ltl Erland, brukar det vara tvärtom, ni 

pratar om program för det ena och det andra och jag brukar säga att det 

inte behövs. Nu är det precis tvärtom, jag tror att det beror på att man 

ifrån liberalt håll ser att man inte har skött skärgårdsfrågorna på ett bra 

sätt. 

Talmannen  

Tiden är ute! 

Ltl Olof Erland, replik  

Herr talman! Det kanske ligger lite utanför ämnet men det är intressant 

ändå. Jag är nog intresserad av ett utvecklingsprogram för skärgården, 

glesbygden, landsbygden, Mariehamn och Åland osv. Det är inte fråga 

om det. Vi har också lagstiftning som stärker alla ålänningar. Vi har en 

hälso- och sjukvårdslag, barnomsorgslag, utkomststödslag och trafik-

program osv. Man kunde t.ex. tala om detta med basservice och service 

ute i regionen, offentliga tjänster och sådana saker. Den diskussionen 

pågår men det är inte så lätt att komma fram till en sådan. Jag deltar 

gärna i en sådan diskussion. 

Talmannen  

Tiden är ute! 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är bra. Jag uppfattade anförandet som att ltl Erland lite ironiserade 

över att jag ville ha ett program, då missförstod jag tydligen för nu sade 

han att han var intresserad och det är bra.  

Dessa lagar som nämndes t.ex. barnomsorgen, det är väldigt viktigt 

när det gäller barnens väl och ve, det är det som är A och O. Ser vi speci-

fikt på skärgården så blir det ännu svårare för skärgården med den här 

typen av lagstiftning att möta upp. Jag ville peka på, och det vore intres-

sant om ltl Erland kan kommentera det, att när man gör små föränd-

ringar och små neddragningar så får det betydligt större konsekvenser i 

små samhällen. Då är det viktigt att man kan möta upp det. Hur ser ltl 

Erland på det?  
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Ltl Olof Erland, replik  

Jag tycker det låter som en självklarhet. Det är väl kanske inte så mycket 

att säga i så fall. 

Talmannen  

Replikskiftena och är avslutade. Vi återgår till frågan skärgårdspoliser. 

Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Vad gäller skärgårdens förutsättningar så tror jag att det som 

krävs för att man ska kunna leva och bo där är en trafik som är stabil och för-

utsägbar, att det finns en grundläggande kommunal service, att det finns 

hälso- och sjukvård i tillräcklig omfattning och att det finns polis och säker-

het. Det vill säga, sådana faktorer som skapar trygghet i vardagen. Det är oer-

hört viktigt var man än bor i staden, på landsbygden eller i skärgården så är 

trygghet i vardagen någonting som medborgarna i vårt land har rätt till.  

Det som under den här mandatperioden har talats är de små beslutens ty-

ranni. Åtminstone tolkar jag det som att det gång på gång på gång kommer 

dåliga nyheter vad gäller skärgården. Det har gällt trafiken, det har gällt 

hälso- och sjukvården det har också gällt bristen på agerande när det gäller 

polis och säkerhet. Det är klart att om en inbesparing, fastän den är liten, 

drabbar en tidigare känslig och svag struktur så blir naturligtvis kraften i den 

inbesparingen betydelsefull, trots att den inte ekonomiskt är så stor. Det är 

väl det som man menar med de här dåliga nyheterna. Det urholkar tron på 

skärgården som framtida boningsort. Det är nu som man hade behövt få goda 

nyheter snarare än dåliga nyheter.  

Inte faller skärgården på frågan om en skärgårdspolis men nog är det ju 

viktigt att också den frågan går i en positiv riktning. Skärgårdskommunerna 

själva har ju gång på gång upprepat behovet av att det finns en skärgårdspo-

lis. Att den fysiska närvaron av polisen är påtaglig, att man jobbar med ett fö-

rebyggande arbete i skolor, att man har en kontinuerlig och regelbunden 

övervakning av att man följer hastighetsbegränsningar och kontroll av ratt-

nykterhet. 

Ändå sedan de stationerade poliserna försvann från skärgården så har man 

sökt en lösning på den här frågan. Det är ju klart att det hade sina problem 

med de stationära poliserna och det kanske hörde till en svunnen tid. Det är 

väldigt svårt att bo i ett litet samhälle och ändå förhålla sig professionellt och 

objektiv till befolkningen när man ändå ingår i ett socialt sammanhang. Det 

krävdes ett nytänkande på den här punkten. Det var också väldigt svårt att 

rekrytera människor till de här polistjänsterna. Många av dem var bara del-

tidstjänster. Det var svårt att hitta någon som vill jobba i skärgården som po-

lis.  

Arbetsgruppens arbete från 2006 var ändå ett steg framåt i den här frågan. 

Efter det har det inte hänt så mycket som man hade hoppats.  

Det är viktigt är att det inte blir enskilda insatser, gästspel, när det gäller 

polisservicen, vilket också har poängterats från skärgårdens sida. Utan att det 

faktiskt finns en stabilitet och en kontinuitet i den här verksamheten. Om 

ordningsmakten är representerad i vardagen så ger det en känsla av ordning 

och reda, vilket medborgarna önskar.  

Frågan om att det ska finnas någon slags kansliservice också ute i kommu-

nerna är väldigt väsentlig. Det är ju en del i att betona det här med service 
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och kontinuitet, att man kan hämta ut ett pass eller ett körkort i sin egen 

kommun och inte behöva ägna en hel arbetsdag åt att åka till Mariehamn och 

hämta ut det. Det är egentligen det minsta man kan kräva. Det är absolut ing-

en oöverkomlig service.  

När jag tittade lite på den här frågan så är det är ju märkligt att ingenting 

har skett, som ltl Sundback var inne på. Egentligen talar ju alla i den här frå-

gan i samma riktning. Varför sker det ingenting? Jag hittade en ledare från en 

av lokaltidningarna från sommaren 2010. Där skriver man; ”landskapsrege-

ringen har i sitt handlingsprogram från 2007 föredömligt tydligt och kort 

lovat att göra två saker; det ena är att tillsätta en polisstyrelse och det 

andra är att utveckla en sjöpolisenhet. Vad har då hänt på dessa punkter 

när nu bara ett drygt år återstår till valet. Svaret på den första frågan är 

exakt ingenting, Åland har lika få polisstyrelser nu som för tre år sedan. På 

den andra frågan är svaret, det har gått bakåt. Ålands sista skärgårdspolis 

fanns på Kökar sommaren 2007.” 

Varför har man då lovat i sitt handlingsprogram en sjöpolis?  Vad det bara 

för att kasta lite godis till skärgårdsborna när man tillträdde? Om man kokar 

ner det här så frågar sig ledarskribenten: ”Vad gör polismästare Roger Er-

iksson på jobbet?” Man undrar ju faktiskt det. 

Det som också har förvånat mig är att skärgårdens egna representanter 

inte har satt mera kraft i att jobba med de här frågorna och se till att också 

landskapsregeringen får fram resultat. Jag tror att det är det som skärgårds-

borna har gett er, och oss, mandat till, att vi faktiskt ska jobba i en positiv 

riktning i de här frågorna. Därför tycker jag att det är bra om man nu begär 

ordet och kommer fram och ger sin åsikt. Vad gäller minister Roger Eriksson 

så tycker jag att det vore på sin plats att minister Eriksson ändå här i talarsto-

len redogör för situationen, vad man har gjort, vad man inte har gjort och vad 

man ämnar göra, om man ämnar göra något mera, annat än att kort avfärda 

det hela i en replikväxling.  

Sedan skulle jag vilja ta upp en sak till. Kan skärgårdsborna ha rätt till ser-

vice och polisverksamhet på lika villkor? Många här i salen tolkar att lika vill-

kor betyder likadant. Det kan man ju inte mena eftersom servicen i en kom-

mun inte är likadan trots att kommunerna ligger bredvid varandra. Service 

utformas på olika sätt såsom de geografiska omständigheterna erbjuder. 

Det kan heller inte vara så att den dagen man väljer att flytta till skärgår-

den då ska man gå med på och acceptera att man flyttar till ett ställe där man 

frivilligt ska avstå från sådana rättigheter som andra medborgare har, bara 

för att man ska bo i skärgården ska man nöja sig med solsken och glatt hu-

mör. Naturligtvis måste vi ifrån politisk sida ha som avsikt att försöka åt-

minstone se till att det blir, om inte likadant men ändå så gott det går, lika 

villkor för skärgårdsbor som för landsbygdsbor och stadsbor. Annars tycker 

jag att vi från början politiskt har kapitulerat helt och hållet. Det är ändå till-

räckligt svårt att idag rekrytera och få människor att flytta till skärgården el-

ler få folk att stanna kvar, särskilt om det betyder att man med glatt humör 

ska avstå från sådana rättigheter som andra har rätt till. 

Jag hoppas att någon som ändå tycker att den har makt och befogenheter i 

den här frågan tar tag i det hela, jobbar med polisens omorganisering och ser 

till att skärgårdspolisfrågan löses.  

Skärgårdsmeddelandet som här har lyfts fram vore nödvändigt. Vi har bli-

vit lovade ett kortruttsmeddelande. Det låter vänta på sig. Vi har blivit lovade 
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ett regionalpolitiskt meddelande, vilket vi inte ens har fått något datum för. 

Kommer det alls den här mandatperioden? Vi har i alla fall från opposition-

ens sida lyft frågorna här i lagtinget, speciellt genom våra spörsmål. Det är 

egentligen då som den här diskussionen har kommit upp på våra initiativ. Jag 

tycker inte att man ska söka missnöje i de här frågorna. Man måste åt-

minstone vara realist och utgående från den statistik och de möjligheter som 

finns idag försöka koncentrera sig på vilka förbättringar man kan göra. Vi 

hade kunnat diskutera helheten vid ett sådant här skärgårdsmeddelande. 

Tack, herr talman.  

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Redan 1994 omstrukturerades tjänsterna så att de åtta polis-

tjänster som då fanns i skärgården flyttades över till en centralenhet i 

Mariehamn. Hur man riktigt tänkte då kan inte jag svara på och knapp-

ast ltl Camilla Gunell heller. Exakt hur arbetet är formaliserat kan jag 

inte svara på. Jag kan som skärgårdsbo säga att det har blivit avsevärt 

mycket bättre. Polisen syns vid ett flertal olika tillfällen. Jag tycker att 

det känns som att de bryr sig och att de verkligen försöker. Det är posi-

tivt.  

Vad gäller polisarbetet i skärgården så har regelverket förändrats så-

tillvida att en ensam polis inte längre kan agera i tjänst utan det krävs 

alltid att man är två poliser.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Inte menar jag heller längre att vi ska ha tillbaka de här länsmännen och 

poliserna i skärgården. Jag tror att den tiden är förbi. Man har konstate-

rat att det ändå är förknippat med många problem. Idag agerar man inte 

heller ensam, som minister Thörnroos säger, utan man är flera poliser. 

Det gäller att titta framåt och inte bakåt. Polisen visar säkert god vilja 

men det kanske krävs lite mer än så, att man ändå får en garanterad po-

lisservice på lika villkor, så långt det går, som är kontinuerlig och också 

tryggad mera långsiktigt för skärgårdsbornas del.  

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Vi är helt överens där, en kontinuerlig polisverksamhet som är 

tryggad. Som jag har sagt nu vid flera tillfällen, visst har det blivit bättre 

men det finns ännu en hel del att göra, som det även finns inom många 

andra politikområden, det tycker jag inte att vi ska sticka under stol 

med. Jag skulle gärna se från min position att polisbåten, som arbets-

gruppen efterfrågade, redan skulle ha funnits och att den också skulle ha 

varit satt i arbete på ett effektivt sätt. Nu är inte fallet så och då får man 

acceptera det också. Självklart ska inte skärgårdsborna leva på solsken 

och sång eller hur det var som ltl Gunell framställde det. Skärgårds-

borna är också en del av den åländska för befolkningen och har rätt att 

ställa krav och det gör vi ltl Gunell. Vi ställer krav, både på våra politiker 

och även på andra politiker. Det går inte att lova bara inför valet. Det 

gäller att arbeta hela året runt. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Ja, det sista har minister Thörnroos helt rätt i. Det är väl därför som 

man ställer sig frågande idag när det har gått fyra år. Vad menade då 
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landskapsregeringen när den bildades 2007 och skrev i sitt handlings-

program att man skulle ha en sjöpolisenhet? Anser man nu, med de steg 

man har tagit, att man har nått i mål? Min bild av det här är att man inte 

har gjort det.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Det är viktigt att man i det här sammanhanget också 

lyfter upp hur situationen har varit under de senaste tre åren. Vi har haft 

en lågkonjunktur där det ekonomiska läget har gjort att det inte har va-

rit aktuellt att köpa ny en ny polisbåt.  

När det gäller tjänstetillsättning vid polisen så har det varit väldigt 

svårt att få tjänsterna besatta med kompetent personal. Man har provat 

alla möjliga medel och man har jobbat stenhårt med de här frågorna. 

Idag kan man konstatera att alla tjänster och alla vikariat är tillsatta. Nu 

är det läge att tillsätta de tre tjänster som man har dragit in.  

Polisverksamheten gäller inte bara skärgården. Man ropar också efter 

mera personal när det gäller utredning av brott mot barn, kvinnomiss-

handel, brott mot kvinnofriden och narkotikabrott. Det finns en viss re-

sursbrist.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag tycker åtminstone att man måste gå vidare och fundera kring vad i 

de här frågorna som man kan lösa med befintliga resurser genom att 

omorganisera polisen, vilket det ändå höjs röster om att behövs göras. 

Det är mycket inom polisen som man har haft för avsikt att göra som 

heller inte har lyckats, tyvärr, det gäller polisens utrymmesbehov osv. 

Till skillnad från minister Thörnroos så tycker jag att det vore viktigt 

att ltl Åke Mattsson nu kanske diskuterar skärgårdspolisfrågan och inte 

blandar in de andra sakerna. Det är väl det som vi ska försöka ha en 

uppfattning om hur vi ska lösa framöver.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Det kommer vi till nu när jag utvecklar det här vi-

dare. När det gäller resursfördelningen så pratar man också om att det 

ska vara speciella poliser som är utsedda att jobba i skärgården. Jag 

tycker att man ska sätta upp krav på vilken service man ska ha, hur ofta 

ska det vara och kontinuitet osv. Man måste ha en målsättning med det 

och utvärdera det här. Men vi ska inte sitta och bestämma att det ska 

vara 4, 8 eller 12 poliser som ska jobba bara med skärgårdsfrågor. Det 

kanske vi inte har råd med. Vi ska ha en viss service i skärgården och det 

ska polisen sköta på sitt sätt, inte på vårt sätt. Det är en central sak. 

När det gäller handlingsprogrammet så står det uttryckligen i hand-

lingsprogrammet att man ska överväga att tillsätta en polisstyrelse, inte 

som ltl Gunell sade, att man skulle tillsätta en polisstyrelse. Det är en 

viss skillnad där. Sedan skulle man också i enlighet med tidigare bered-

ning utveckla en sjöpolisenhet. Man har funderat på om man har råd 

med det längre eller om det finns viktigare saker att prioritera? 
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Ltl Camilla Gunell, replik 

Vad gäller polisstyrelsen så om jag inte minns fel så gick lantrådet ut 

ganska tydligt och sade att det skulle bli en polisstyrelse. Det har varit 

den politiska signalen från landskapsregeringen. 

Vad gäller analysen kring sjöpolisenheten så tycker jag att ltl Åke 

Mattsson har helt rätt i det. Man behöver för det första besluta om man 

ska försöka förverkliga det som står i den här rapporten? Sedan kan 

man ju diskutera hur man utvecklar det, hur många år det ska ta innan 

man är i mål. Man kan också pröva sig fram och känna efter vad en till-

räcklig volym är. Det här ska givetvis göras i samverkan. Jag tycker inte 

att man ska nöja sig med minsta möjliga nivå. Man ska istället försöka 

ha ett mål i sikte som ändå ger en polisverksamhet på lika villkor. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Margaret Lundberg, replik 

Tack, herr talman! Jag kan konstatera, precis som minister Thörnroos 

gjorde, att man har varit väldigt nöjd de senaste åren med den utsträck-

ning som polisen har visat sig skärgården. Vi har också varit väldigt 

nöjda med gränsbevakningens deltagande. Jag tror att det är viktigt att 

man kan samarbeta mellan polis, gränsbevakning, sjöräddningen och 

hälso- och sjukvård. För skärgården är det viktiga faktiskt att man har 

ett bra samarbete.  

Ltl Camilla Gunell, replik  

Jag är helt enig med det. Jag tycker det är jätteviktigt, särskilt när omor-

ganiseringen av gränsbevakningen också har förändrats. Man har stängt 

sjöbevakningsstationerna en efter en. Då är det ännu viktigare att från 

den åländska polisens sida stärka bevakningen i de här områdena, na-

turligtvis i samverkan så långt det bara går mellan gränsbevakningen 

och polis. Jag tror att det är till stor nytta om man i praktiken kan dra 

nytta av varandra och varandras resurser. 

Ltl Margaret Lundberg, replik 

Det är just det som vi tycker att man har gjort under de senaste åren. 

Det har faktiskt blivit mycket bättre. Sådan närvaro som vi har haft un-

der det här senaste året, åtminstone i Brändö, har vi nog inte sett på 

långa tider.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag tycker att ltl Margret Lundberg inte ska nöja sig med att polisen har 

visat en god vilja, det är naturligtvis jättebra. Det som hon och vi här 

borde slå vakt om är att närvaron inte försvinner till sommaren eller till 

nästa höst, utan att det blir en organisation som har ett kontinuerligt 

och tryggat uppdrag att också tillse att skärgården har ordning och sä-

kerhet kontinuerligt. Och att servicen, expeditioner av pass och körkort, 

också skulle fungera i praktiken. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  
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Minister Roger Eriksson, replik  

Tack, herr talman! Ltl Gunell nämnde sjöpolisenheten och citerade di-

rekt ur handlingsprogrammet. Det är riktigt, det fanns en tanke med 

sjöpolisenheten när vi skrev handlingsprogrammet. Men, som ni alla 

känner till nu, så är det andra ekonomiska realiteter. När jag började 

uppdraget så tittade vi på vad en sjöpolisverksamhet skulle kosta. Vi 

pratar om mycket pengar. Det måste vara ett ganska stort fartyg så att 

det passar för vinter- och isförhållanden. Det måste vara åtminstone två 

poliser som ska utbildas både till skeppare och till poliser. Det blir ett 

stort ansvarsområde plus att kostnaderna skulle landa på flera hundra 

tusen euro. Det visade sig att det ekonomiskt inte var försvarbart. Då 

har vi intensifierat arbetet med gränsbevakningen. De har både navige-

ringskunskap och kan köra båtar. Då är det förnuftigt att vi sätter en po-

liskonstapel eller två med i deras båtar och sköter övervakningen.  

Talmannen  

Tiden är ute! 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Det skulle vara väldigt bra om ltl Eriksson kunde komma upp här i talar-

stolen och redogöra för frågan. Vilka hinder ser man fortfarande för att 

förverkliga det här? Det framgick ju redan i rapporten, arbetsgruppen 

konstaterade att anskaffning av båt naturligtvis är en dyr sak, 200 000-

250 000 euro. Huruvida man ska skaffa båten eller inte det lämnar man 

till regeringen att avgöra. Finns det båtar i gränsbevakningens tjänst 

som man kan samverka kring så är det säkert en mycket bra lösning. 

Handlar inte detta ändå i grund och botten om organisationen vid poli-

sen, att få de öronmärkta tjänsterna inom ordningsavdelningen just för 

skärgårdens bevakning?   

Minister Roger Eriksson, replik  

Tack, herr talman! Det som jag tänker tillägga, som jag också nämnde i 

min tidigare replik, är att samarbetet med gränsbevakningen nu ska 

formaliseras. Just i dagarna utarbetas ett avtal mellan polismyndigheten 

på Åland och gränsbevakningssystemet om hur skärgårdsövervakningen 

ska kunna ske på ett formaliserat och strukturerat sätt även i framtiden, 

så att det inte enbart ska hänga på den här regeringen det faktum att po-

lisens närvaro har ökat ute i skärgården.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Menar minister Eriksson att man nu har uppfyllt det som man avsåg i 

handlingsprogrammet, att få till stånd en sjöpolisenhet? Är man nu i 

mål med det här arbetet och är nöjd med det som man har gjort? 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Anders Englund, replik 

I mångt och mycket håller jag med ltl Camilla Gunell i det som hon 

framförde. Vi vet att det har förekommit en hel del problem i många 

kommuner. Jag är av den åsikten att det åtminstone har blivit bättre. 

Polisen har uppfyllt en hel del av det som man har påtalat att man ska 
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göra. Visst har det väl någonting med organisationen att göra, som ltl 

Gunell nämnde. Vi får ju också uppskatta gränsbevakningen för deras 

insatser. Det tror jag att man har levt långt på i vissa kommuner i alla 

fall.  

När det gäller den utvidgade debatten i det här ärendet, de andra po-

litiska områden som man har kommit in på, så måste jag ärligt säga att 

det finns egentligen ingen tidigare landskapsregering som har försäm-

rats så mycket för skärgården som den nuvarande landskapsregeringen 

har gjort. Det är egentligen fyra förlorade år när det gäller de övriga po-

litikområdena. 

Talmannen  

Tiden är ute! 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag tackar för det stödet och den analysen. Det har inte varit goda år för 

skärgårdens del. Jag tror att många känner stor besvikelse. Aldrig har 

representationen varit så stark från skärgården och aldrig har resultaten 

varit så svaga. 

Talmannen  

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Leo Sjöstrand 

Herr talman! Jag vill börja med att ge mitt stöd till socialdemokraternas om-

tanke om skärgården. Det är rörande. I fråga efter fråga lyfter man upp skär-

gårdsfrågorna. Skärgårdspolisen är ju en fråga bland dem. Men tyvärr, som 

skärgårdsbo börjar jag nästan ifrågasätta om jag ska bo kvar. Man lyfter fram 

fel signaler helt enkelt. Inte är vi så otrygga i skärgården. Vi har det ganska 

bra. Jag råkar bo i en skärgårdskommun där vi har sjöbevakningen kvar. Det 

är ett fint samarbete mellan polisen och sjöbevakningen. Det fungerar jätte-

bra. Poliserna dyker upp och har razzior lite nu och då. Skolbarnen får under-

visning. Jag tror inte att vi lider någon större nöd så att vi måste flytta däri-

från på grund av att det inte finns någon skärgårdspolis.  

Den tiden är förbi när det fanns en polis som var igång dygnet runt. Det 

fanns inga arbetstider, men den tiden är förbi. En polis idag i skärgården job-

bar 38-40 timmar. Det var inte bättre förr heller när det fanns en polis hela 

tiden. Han var ute och fiskade, lade nät och ingen visste var han var, om han 

kom på tisdag eller torsdag. Idag har vi en polis som på en timme kan vara på 

Kökar, med de fartyg som finns idag. Vi har inte så där väldigt stor nöd.  

Arbetet inom polisen ska inte vi blanda oss i. Jag antar att polisen sätter 

sina resurser där de behövs. Tydligen har man gått in för att det är i staden 

som resurserna behövs. Det är inte så ofta som det är polisärenden i skärgår-

den. På Kökar har jag aldrig blivit av med en cykel men i Mariehamn har jag 

blivit av med fyra cyklar. Det är tydligen här som polisarbetet behövs och då 

har man satt in resurserna hit, även fast de är lata, det spelar ingen roll. 

Vi har det inte så väldigt besvärligt. Man pratar om en pyramid och pyra-

miden upp och ner. Förr var det mycket folk och det fanns polis. När man 

drog bort polisen så drog man ihop pyramiden. Det blir en polistjänst 

mindre, kanske hans familj försvann. Det drar ihop pyramiden tyvärr. Ut-

vecklingen är sådan. Men det beror inte enbart på skärgårdspolisen. När sista 
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polisen var på Kökar jobbade han vecka-vecka, men folk i ringde dygnet runt. 

Man tyckte att polisen skulle vara tjänst men det funkade inte på det sättet. 

Vare sig hälsovårdare eller poliser är i tjänst dygnet runt, utan de har sär-

skilda arbetstider när de är på jobb och sedan ska det vara lediga som alla 

andra människor. 

Vi har fått ett system med snabba båtar och det fungerar ganska bra. Även 

fast vi inte har någon skärgårdspolis så tänker jag bo kvar. Jag flyttar inte på 

grund av skärgårdspolisen. Tack.   

Ltl Anders Eriksson, replik 

Provocerar man tillräckligt länge så får man skärgårdsrepresentanterna 

att ta del i debatten så småningom. Det tycker jag är bra. Jag håller med 

ltl Sjöstrand när han säger att förhållandena har ändrat, visst har de 

gjort det. 

Jag blev ändå lite förvånad över det här anförandet. Ltl Sjöstrand sä-

ger; ”att vi har det ganska bra, vi har inga problem”, om jag förstår ho-

nom rätt så är problemen större i Mariehamn. Men när jag tar del av 

skrivelser ifrån skärgårdskommunerna så påtalar de ju den otrygghet 

som de känner när det gäller hur polisen är uppbyggd idag. Är de då helt 

ute i ogjort väder eller hur ska jag förstå det här? Jag har tagit deras oro 

på allvar. Men enligt ltl Sjöstrand så behöver jag tydligen inte göra det. 

Vad gäller? 

Ltl Leo Sjöstrand, replik 

Herr talman! Jag förklarade att jag var bosatt i en kommun där vi fortfa-

rande har sjöbevakningen kvar. Det finns andra kommuner som inte har 

de resurserna med snabb båt på plats. Det är helt klart att visst skulle vi 

vilja ha polis dygnet runt. Den saken är klar. Men för oss har samarbetet 

mellan sjöbevakning och polis fungerar tillfredsställande.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag vet inte riktigt om jag blir klokare av det här. Nu säger ltl Sjöstrand 

att det är klart att han gärna skulle vilja ha polis dygnet runt, men förut 

sade han att det inte behövdes överhuvudtaget. Det är i Mariehamn som 

de stora problemen finns. När han hänvisade till sjöbevakningen ska jag 

förstå att det inte behövs någon skärgårdspolis, utan det är sjöbevak-

ningen, en riksmyndighet, som kommer att sköta allt det här? Tyvärr, ltl 

Sjöstrand, så blir det bara mer och mer förvirrande ju mer vi får höra.  

Ltl Leo Sjöstrand, replik 

Jag förstår att det är förvirrande för ltl Eriksson om sjöbevakningen 

skulle vara inblandad. För oss i skärgården har vi ett samarbete mellan 

polis och sjöbevakning som fungerar bra. Vi är i stort sett nöjda med det 

som polisen och sjöbevakningen utför. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Det är bra. Kökar är väl den enda kommunen som har kvar sjöbevak-

ningsstationen. Det är ju väldigt bra för Kökars del att sjöbevaknings-

stationen finns. Däremot har de lagt ner stationer i de övriga kommu-
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nerna. För min del kan jag förstå att det känns besvärande för ltl Sjö-

strand att tala om skärgården som en region som behöver hjälp och 

stöd. Man måste ju vara realistisk och också titta på vilka åtgärder som 

krävs för att folk ska kunna och vilja bo kvar. Då tycker jag att man ska 

utgå ifrån principen att skärgårdsborna är likvärdiga medborgare och 

har rätt till lika villkor och likvärdig service som medborgare på resten 

av Åland. Det måste ju vara utgångspunkten också i ltl Sjöstrands poli-

tiska gärning.  

Ltl Leo Sjöstrand, replik 

Herr talman! För mig är det inte besvärande att skärgården behöver 

hjälp och stöd, det har vi alltid behövt, det är ingenting nytt. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Om man talar om sjöpolisenheten som vi har på agendan idag och som 

fanns i handlingsprogrammet som skrevs 2007 och som antagligen 

också ltl Sjöstrand stod bakom. Är han nöjd med det resultat som man 

har nått nu 2011? Har man uppnått det som man hade tänkt 2007? 

Ltl Leo Sjöstrand, replik 

Herr talman! Som säkert ltl Gunell själv känner till så har vi inte haft 

någon högkonjunktur direkt. För mig är inte prioriteringen av en polis-

båt det högsta under den här perioden. Det är mycket mer väsentliga 

och viktiga saker som pengarna behöver läggas på.  

Talmannen  

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Det har både varit en intressant och viktig diskussion i en viktig 

fråga som gäller alla medborgares rätt till ordning och säkerhet.  

Till ltl Leo Sjöstrand vill jag till den sista slängen säga, att polisbåten som 

man från liberalt håll håller upp som ett motiv för att man inte har genomfört 

det som man har lovat i handlingsprogrammet och så hänvisar man till de då-

liga tiderna, det har inte heller från socialdemokraterna varit ett krav eller 

önskemål. Vi har talat om att polisen måste organiseras så att man kan utföra 

sina ordningsuppdrag i skärgården likaväl som på landsbygden och i Marie-

hamns stad. Jag tycker inte, som ltl Leo Sjöstrand sade, att det är polisens sak 

att bestämma om de ska utföra sitt arbete i Mariehamn, på landsbygden eller 

i skärgården, inte enbart i alla fall. Visst finns det ett politiskt uppdrag att se 

till att det som sägs i lagen finns, att det också ska finnas en skärgårdsenhet 

inom polisen, och att den utför sina sysslor i skärgården. Det står också i la-

gen att det ska vara verksamhet dygnet runt. Där har vi en minister som dess-

sutom har lovat, tillsammans med majoriteten och regeringen, att utveckla en 

sjöpolis. Det är ju det som vi tycker att inte har skett. I enlighet med de skär-

gårdsbor som vi har hört så har det inte blivit såsom man hade önskat sig.   

Man citerade mig eller någon annan fel om ltl Sjöstrand menar att jag har 

sagt att man flyttar bort på grund av att det inte finns polis i skärgården, där-

emot har jag citerat ett uttryck som jag tror att håller streck för ganska många 

företeelser i skärgårdspolitiken, dvs de små beslutens tyranni. Sammantaget 

har de små förändringar som har gjorts stora effekter i skärgården och det 

försämrar utvecklingsförutsättningarna. Jag tycker att ltl Camilla Gunell på 
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ett väldigt insiktsfullt sätt beskrev att också i skärgården har människor be-

hov av trygghet i vardagen. Den tryggheten upprätthålls genom att man har 

de tjänster och rättigheter som andra har som lever och bor på Åland. För oss 

socialdemokrater är jämlikhetsfrågan av grundläggande betydelse. Vi anser 

att alla människor har samma värde och att det ska återspeglas i politiken. 

Det har framkommit några intressanta nyheter i den här debatten som inte 

utskottet hade vetskap om. När vi behandlade den här frågan så fick vi in-

formation om att det var svårt att tillsätta tjänster inom polisen, att det till 

och med det förekom en viss flykt bort från organisationen. När man nu säger 

att alla tjänster och alla vikariat är tillsatta så betyder det att det finns förut-

sättningar att skapa en skärgårdsenhet inom polisverksamheten. Det kan 

man inte komma ifrån, inte heller med de argument som ltl Åke Mattsson 

framförde, att det från lagtinget kommer krav om att sexualbrott ska utredas 

mera. Det är ju två helt olika avdelningar inom polisen. Man ska väl inte 

ställa sexualbrott mot ordningsverksamheten i skärgården. 

Under utskottsbehandlingen framförde jag gång på gång att man ska göra 

ett avtal mellan gränsbevakningen och polisen om praxis vad gäller samar-

betet. Det är tydligen någonting som ministern har tagit tag i. Det har ju hänt 

en del som är positivt sedan utskottets behandling, men enbart på ett admi-

nistrativt plan. I verkligheten kanske vi ännu inte har sett att det har fått nå-

got direkt utfall. 

Herr talman! Jag kommer fortsättningsvis att i detaljbehandlingen föreslå 

att den här motionens hemställningskläm godkänns.  

Ltl Leo Sjöstrand, replik 

Herr talman! Jag vet inte om jag har missuppfattat någonting. Vad jag 

har förstått så har sjöbevakningen och landskapet gjort en överens-

kommelseförordning som är relativt färsk. Det måste väl ha varit före 

utskottsbehandlingen, antar jag. I den reglerar man samarbetet mellan 

polisen och sjöbevakningen. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det stämmer att det finns en överenskommelseförordning, men den 

fördelar närmast ansvaret mellan de olika organisationerna. Sedan har 

man med gränsbevakningen, som nu har haft en väldigt engagerad chef, 

utvecklat ett samarbete med polisen. Det samarbetet kan bli betydligt 

flexiblare och kanske också kan öka i omfattning om man har ett avtal 

som gäller just den specifika verksamheten. Det är nog mycket viktigt 

om man ska tänka långsiktigt och hållbart och kanske inte bara tänka på 

den tid som ltl Leo Sjöstrand och jag vandrar här på jorden.  

Ltl Leo Sjöstrand, replik 

Herr talman! Vad jag förstod så hade man en viss vånda att få fram 

överenskommelseförordningen. Om jag har förstått det rätt så sköter 

fortfarande polisen polisärenden i skärgården. Man använder sjöbevak-

ningen som handräckning. Sjöbevakningen gör de uppgifter som polisen 

vill ha gjorda. De är en förlängning på polisen. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Man kanske kan uttrycka det så. Men, som ltl Sjöstrand förstår, det 

måste sättas på papperet på något sätt. Det handlar om att ingripa i en-
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skilda människors liv på olika sätt ibland och det handlar om integritet 

osv. Det måste stå helt klart vilken myndighet som har rätt att göra vad 

vid olika tillfällen.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. 

Detaljbehandlingen vidtar. Begäres ordet?  

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Jag föreslår att lagtinget antar klämmen i den reservation som 

jag har bifogat utskottets betänkande. 

Ltl Camilla Gunell 

Jag ber att få understöda förslaget. 

Talmannen  

Begäres ytterligare ordet? Under detaljbehandlingen har ltl Barbro Sundback, under-

stödd av ltl Camilla Gunell, föreslagit att lagtinget antar klämmen i den reservation som 

lagtingsledamoten Barbro Sundback har bifogat utskottets betänkande. 

Omröstning kommer därför att verkställas. Den som omfattar utskottets betänkande, 

röstar ja; den som omfattar ltl Barbro Sundbacks ändringsförslag, röstar nej.  

Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.  

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Jag föreslår öppen omröstning.  

Ltl Camilla Gunell 

Jag ber att få understöda öppen omröstning och hoppas att alla ledamöter 

kommer till salen och röstar.  

Talmannen  

Öppen omröstning är begärd och kommer därför att verkställas. Jag ber ledamöterna 

Åke Mattsson och Carina Aaltonen att biträda vid rösträkningen.  

Upprop.  

Omröstningen har resulterat i 15 ja-röster, 6 nej-röster, 1 avstod och 8 var frånvarande. 

Således majoritet för utskottets förslag.  

Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd. 

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Remiss efter bordläggning 

7 Ny lagtingsordning 

Vtm Gunnar Janssons m.fl. lagmotion (LM 2/2010-2011) 

Remiss efter bordläggning 

8 Ny lagtingsordning 

Ltl Danne Sundman m.fl. lagmotion (LM 3/2010-2011) 

Båda ärenden bordlades 06.04.2011 då det fattades beslut om remiss till lagutskottet 

och om att en gemensam diskussion ska tillåtas.  

Fortsatt diskussion. 
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Ltl Roger Slotte 

Herr talman! Den nya lagtingsordningen skall effektivera beslutsprocessen 

inom landskapsförvaltningen och lagtinget. Mycket i förslaget är bra. Jag tror 

att det blir ett effektivare arbetssätt med två behandlingar av lagförslag i ple-

num. Strukturerna i förslaget till ny lagtingsordning är även tydligare och 

mer överskådliga än i den nuvarande. Ministrarna skall som regel inte befatta 

sig med beslut som riktar sig till enskilda. Deras huvudsakliga uppgift skall 

vara att behandla lag- och budgetförslag som ska tillställas lagtinget. Dessu-

tom tycker jag att det är ett intressant grepp att genomföra möjlighet till 

medborgarinitiativ. 

Herr talman! Dagens remissdebatt är inte enbart en fråga om hur lagtinget 

väljer att organisera sig. Det är i högsta grad en fråga om hur vårt demokra-

tiska system ska vara uppbyggt. Det finns i den demokratiska världen idag i 

huvudsak två olika typer av demokratier: den direkta och den representativa.  

Kantonerna i Schweiz har en typ av direkt demokrati, medan Norden har 

representativa demokratier. 

De flesta demokratiska nationer har grundlagar för att förhindra att den 

politiska makten blir snedfördelad, t.ex. genom att makten ska vara delad 

mellan den lagstiftande makten, den verkställande makten och den dömande 

makten i enlighet med Montesquieu principer. 

Jag anser att det ur demokratisk synpunkt är betänkligt att ministrarna 

som utgör den verkställande makten, genom slopande av Lex Gunnar, skulle 

blandas samman med den lagstiftande makten. Detta leder till en maktkon-

centration till de ministrar som sitter både i lagting och i landskapsregering. 

Även kontakten mellan tjänstemän och ministrar inom landskapsförvalt-

ningen riskerar att försvåras.  

Ifall landskapsregeringens samtliga ministrar väljs bland dem som valts in 

i lagtinget kommer de att utgöra ca 23 procent av lagtingets ledamöter. Om vi 

jämför med ministrarna i Finland i motsvarande situation utgör de endast 10 

procent av riksdagens ledamöter. 

Jag tror inte heller att det leder till inbesparingar eftersom ministrarna blir 

tvungna att anställa statssekreterare för att hinna med alla sina åtaganden, 

vilket kommer att äta upp eventuella inbesparingar. Dessutom framgår av 

lagmotionerna att resursförstärkning behövs om utskotten ska börja hålla 

heldagsmöten.   

Herr talman! Många beslut, där det politiska inslaget gör sig gällande, 

måste ändå ligga på ministrarnas bord och inte enbart överföras till tjänste-

männens. Det är beslut om principer, politiska ställningstaganden, förhand-

lingar med riksmyndigheter osv, där utgångspunkten är den politik man vill 

bedriva. Kort sagt är jag tveksam till, för att inte säga emot, en reform som 

syftar till att tvinga våra ministrar att även sitta i lagtinget. 

Det man i lagutskottet ännu borde titta på är utskottsstrukturen. Vad är 

problemet med nuvarande struktur? Är slopande av Lex Gunnar den enda 

anledningen till förändring av utskottsstrukturen? Om så är fallet är jag tvek-

sam till om en förändring behövs. Det finns ännu mycket att fundera över i 

lagutskottet när det gäller detta. 

Herr talman! När det gäller självstyrelsepolitiska nämnden håller jag med 

ledamöterna Anders Eriksson och Roger Jansson att nämnden med fördel 

kunde omformas till ett externpolitiskt utskott som tar ett helhetsgrepp på 

den åländska externpolitiken. De allra flesta frågor som behandlas i självsty-
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relsepolitiska nämnden handlar om landskapets förhållande till omvärlden. 

Det vore därför naturligt att samma organ som behandlar dessa frågor även 

behandlar framställningar gällande internationella avtal. Ibland har det blivit 

en dubblering mellan lagutskottet och självstyrelsepolitiska nämnden i dessa 

frågor, t.ex. nu senast gällande Lissabonavtalet.  

Vidare kunde ett externpolitiskt utskott även kombineras med stora ut-

skottet som annars kommer att upphöra. Antalet ledamöter i det nya utskot-

tet borde inte ha något intervall, 6-9 enligt förslaget, utan bör ha 10 ledamö-

ter, alltså en tredjedel av lagtingets ledamöter. 

Herr talman! Jag hoppas på en ingående behandling i lagutskottet. Tack. 

Ltl Danne Sundman, replik  

Herr talman! Ltl Slotte funderar på vad som är problemet med nuva-

rande utskottsstruktur om man inte tar bort Lex Gunnar. Då är det inget 

problem med den. Det nya förslaget till utskottsstruktur kom till i det 

skedet när kommittén hade tänkt sig en effektivisering av det politiska 

systemet, en förenkling och ett system som kräver mindre resurser. Man 

tar bort Lex Gunnar, får färre ledamöter och då måste man anpassa sig 

enligt det. Sedan stötte det på patrull bland annat hos ltl Slotte som inte 

heller förstår det geniala med att ta bort Lex Gunnar, tyvärr. Då hade 

man ifrån centerns sida den kloka idén att man istället utökar de nya ut-

skotten med två ledamöter. Det är precis så som ltl Slotte säger, man 

borde kanske backa till nuvarande utskottsstruktur och inte göra någon-

ting och vänta på den effektivisering tills man har anledning och tills det 

ger en ekonomisk inbesparing, vilket det ju inte gör. Tvärtom, man ska 

ge tilläggsresurser i majoritetens motion utan att få någonting mera. 

Ltl Roger Slotte, replik 

Jag tar ingen replik här. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Ltl Slotte nämnde att man kanske skulle behöva ha 

någon form av sekreterare till ministrarna om de ska sitta lagtinget sam-

tidigt. Det innebär ju i så fall en kostnad. Det känns som att det som 

man vinner på gungorna så förlorar man i karusellen. Det blir också en 

osäker situation för sekreterarna framöver vid regeringsbyten. Vad in-

nebär det för rekryteringen? Har ltl Slotte några tankar om det?  

Ltl Roger Slotte, replik 

Herr talman! Om man ska genomföra att ta bort Lex Gunnar så kommer 

det antagligen att bli på det här sättet. Som jag sade i mitt anförande så 

kommer det att bli dyrare. Vad jag förstår nu så kanske inte Lex Gunnar 

tas bort. Vi får väl även se hur det går med utskottsstrukturen. Jag har 

inget svar på frågan, men frågan är befogad. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Den osäkra situationen när regeringen byter då får 

ministrarnas tjänstemän gå. Det betyder att det blir svårt att rekrytera 

bra krafter till de platserna. Det blir en osäker situation, precis samma 
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som med ersättarna nu som vid ett regeringsskifte kan få säga tack och 

adjö ganska snabbt.  

Ltl Roger Slotte, replik 

Tack, herr talman! Jag håller med ltl Sundblom. Det är en besvärlig si-

tuation i sådana fall.  

Talmannen  

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Danne Sundman  

Talman! Det här är ju, som alla talare säger, en väldigt viktig reform. Den in-

nehåller många små förändringar som tillsammans utgör en stor förändring. 

En viktig sak är att vi kommer till skott med upplösningsbestämmelserna. 

Det fanns det lite övrigt att önska i flera av de inlägg som hölls i remissdebat-

ten före bordläggningen. 

Jag vill göra en liten utvikning. Man har ofta besök av grundskoleelever. 

Jag brukar säga att det här är Ålands viktigaste rum när vi står här i plenisa-

len. Jag brukar förklara vad demokrati är. Man säger ofta att demokrati är att 

man får rösta och välja sina politiker. Jag brukar förklara att det är också 

mycket mera än det. Man har mycket makt i vardagen, man har makt som 

konsument, man har makt som medborgare, man kan skriva insändare och 

nu med sociala medier har man ännu mera makt. Det är mycket makt mellan 

valen. Det är egentligen bara en del av makten som man utövar när man väl-

jer sina företrädare vart fjärde år. Man kan driva opinion, debattera och på-

verka osv. Så är det också med parlamentarismen. Alla kontrollverktyg som 

lagtinget har, som börjar med enkel fråga och slutar med misstroende och 

även de opinionsverktyg som kommer till, medborgarinitiativ, gör att med-

borgarna också har påverkansmöjligheter mellan valen. Detta brukar jag för-

klara när jag har ungdomarna här i Ålands viktigaste rum.  

Ett av de viktiga instrumenten som vi nu skapar, som förvisso kanske är en 

ytterlighet, är just upplösning av ett befintligt valt parlament och nyval. Det 

är det allra yttersta som man kan begå i en representativ demokrati, när man 

måste konstatera att folket hade fel eller så var det ett andra förutsättningar 

som rådde när folket valde sina företrädare, nu måste folket få rösta på nytt, 

tidigare än vad som egentligen var tänkt. Det är så med det verktyget som det 

är med många andra, också de kontrollinstrument som vi har idag, att bara 

blotta tanken på att de finns gör att parlamentarismen får en funktion. Att det 

finns misstroendeyrkande gör att regeringen måste foga sig till lagtingets ma-

joritet som i sin tur måste foga sig till den allmänna opinionen som medbor-

gare sedan kan uttrycka sig i insändare osv. Inte står misstroendeyrkanden 

som spön i backen för det, utan blotta tanken på att möjligheten finns gör att 

det har en roll. Så är det egentligen med alla kontrollinstrument också att lag-

tinget kan upplösa sig. Det kan vara en ny möjlighet som gör att en låst situ-

ation får sin lösning eftersom möjligheten finns. Om man har en upplös-

ningsmöjlighet som ändå kräver att parlamentet själv har absolut majoritet 

för det så finns både hängsle och livrem. Det finns ju exempel runtom i värl-

den där regeringschefen har rätten att upplösa parlamentet och har det verk-

ligen som en påverkansmöjlighet mot parlamentet om regeringschefen ser att 

opinionen uppenbarligen är på regeringschefens linje och inte på parlamen-

tets majoritets linje. Så blir inte fallet här. Däremot har regeringschefen initi-
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ativrätten och kan, i ytterligheten vid en sådan situation när lagtinget uppen-

barligen har fel åsikt jämfört med folkopinionen, göra den bedömningen att 

föreslå att lagtinget upplöses för att få ett nytt lagting på plats som har folkets 

och lantrådets åsikt, eller vid en hopplös parlamentarisk situation när det inte 

fungerar, man får inte till ett parlament som fungerar och regeringen kan inte 

vara stabil osv.  

Under den här perioden vid det tillfället när obunden samling föreslog 

samlingsregering då skulle det ha varit nyval egentligen. Nu är det för sent, 

det är bara 180 dagar kvar. Men då skulle det ha varit motiverat med nyval, 

för så låst var situationen just då. Eftersom vi inte hade det instrumentet på 

plats var den enda möjligheten en samlingsregering för att uthärda till valet. 

Det är så här som man ska se de parlamentariska instrumenten. Vi är eniga 

kring detta i den här kommittén. Vi föreslår att regeringschefer ska ta initiativ 

men det ska vara en absolut majoritet i lagtinget. Det gör att det aldrig högst 

troligen kommer att ske. Men bara för att instrumentet finns på plats och lig-

ger där blankt och oanvänt påverkar det också det parlamentariska maktspe-

let indirekt. Det ska man alltid ha i åtanke när man konstruerar de här verk-

tygen. Man ska inte bara tänka sig hur det ska ske när de väl används. Det här 

är en sak som jag tycker att är viktigt att poängtera.   

Sedan en annan detalj, som jag inte nämnde i mitt tidigare anförande; för-

slaget från majoriteten i arbetsgruppen beträffande val av lantråd. När det lå-

ser sig och man inte får fram ett lantråd, då ska det vara omröstning i lag-

tinget. Den som får flest röster blir vald. I en sådan situation kan det bli 30 

olika förslag i teorin. Det kan bli ett lantråd valt med en handfull röster om 

det är en extrem splittring. Det kan förvisso vara en teoretisk situation men 

fullt möjligt. Där föreslår istället ltl Anders Eriksson och jag att det ska vara 

minst 10 röster. Får inte lagtinget en sådan enighet att man är 10 röster 

bakom ett lantråd så ska lagtinget upplösas och det ska utlysas nyval. Då 

måste folket komma in och tillsätta ett nytt lagting. 

Återigen, ett sådant instrument som högst troligen är det allra mest säll-

synta att bli vald, man inser att man måste foga sig och prata sig samman om 

åtminstone 10 röster bakom ett lantråd. Det är jätteviktigt att ha den här be-

stämmelsen för att undvika den situationen och istället tvinga lagtinget att ta 

reson och prata ihop sig. Det kommer säkert aldrig att ske att det blir nyval, 

men bara blotta tanken på att hotet finns. Det är en viktig del av regerings-

bildningen om man hamnar i en sådan låst situation, att inte ett lantråd bil-

dar en regering och får problem direkt när man har ett så splittrat parlament 

bakom sig. Det var de två saker som jag ville nämna ytterligare. 

 Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Jag koncentrerar mig på en sak.  

När det gäller rubriken ändringen av lagtingsordningen så är det kanske 

många som inte tycker att det är så väldigt spännande. Jag tycker att det är 

ett väldigt viktigt ärende. Det handlar trots allt om demokratins struktur och 

demokratins spelregler här i landskapet. Jag tror att rubriksättningen har 

gjort att media inte riktigt har snappat upp hur viktigt det här ärendet är. Det 

är svårt att säga. 

Jag ska koncentrera mig på en sak, utan att upprepa alltför mycket vad jag 

sade förra gången. Hela det här upplägget från första början bygger på att 

man ska slopa Lex Gunnar, precis som ltl Slotte var inne på. Varför har man 
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då den här utskottsstrukturen kvar? Det blir de facto sämre än vad det var ti-

digare.  

Ltl Roger Jansson och jag bytte lite åsikter förra gången. Han påstod att jag 

talade lite emot mig själv mig när jag sade att med den utskottsstruktur som 

är föreslagen blir det svårare att specialisera sig, jämfört med den strukturen 

som vi har nu. Det är sant, men det jag sade, och som inte framgick klart tyd-

ligt, var att för att få Lex Gunnar att fungera, att man tar bort den, att också 

ministrarna blir kvar i lagtinget, så måste man göra den här utskottsstruk-

turen. Det är det enda motivet till den här ändringen. Jag håller med om att 

nackdelen är att man inte kan specialisera sig. Man måste jobba lite bredare 

än vad man har gjort tidigare. Men, jag tyckte att fördelarna övervägde så 

oerhört mycket om man får bort Lex Gunnar så jag var beredd att gå med på 

det. 

När man ändrar antalet medlemmar i utskotten från 5 till 7 så är det klart 

att det är bra för de minsta partierna. Det är ju väldigt viktigt att inte bara de 

stora partierna utan också de småpartierna måste bortse från den egna nyt-

tan och se till vad som är bäst för Åland.  

Att man slopar stora utskottet tog jag upp förra gången och valde då att ha 

tidigare lagtingsdirektören Lars-Ingmar Johanssons motiveringar istället för 

mina egna för att förklara hur bra det är att man har kvar möjligheten till en 

andrahandsprövning. De här sakerna blir en försämring om man ser såsom 

det är nu. Den försämringen uppvägs att man slopar Lex Gunnar. Men, om 

man har Lex Gunnar kvar så då har vi bara försämringar kvar, enligt mitt 

förmenande. 

Ett av alla de konstlade argument som kom angående att man skulle slopa 

Lex Gunnar var maktkoncentrationen. Ltl Slotte hade ett intressant anfö-

rande om detta med demokratin. Han hänvisade till Montesquieus rättslära 

om att man skulle skilja på förvaltning och lagstiftning. Ser vi verkligheten 

som den är idag så är ministrarna inne i lagstiftningen redan. Det är ju de 

facto de som föredrar lagförslagen i landskapsregeringen. Det är ganska 

självklart när man redan har tagit det steget att de följer lagstiftningen rakt ut 

och istället skulle man se till att få en skiljelinje när det gäller förvaltningen. 

Jag tycker inte att ltl Slottes resonemang håller när det gäller det.  

När det gäller demokratin, rätten att rösta och rätten att påverka så det 

centrala är att man får en reell påverkningsmöjlighet.  

Jag vill nämna tre punkter som demokratin de facto stärks av att man tar 

bort Lex Gunnar. För det första; vid de avgörande omröstningarna i lagtinget 

så kan vi ha ledamöter som har dragit 700-800 röster i valet, har så stort för-

troende hos folket och som sitter i landskapsregeringen. Har vi Lex Gunnar 

kvar så kan de inte ta del i omröstningarna. Istället är det personer med 

kanske 50-60 röster som tar del i omröstningarna och som har ett ganska li-

tet folkligt stöd och de har det slutgiltiga avgörandet vid viktiga ärenden. Jag 

tycker inte att demokratin stärks, tvärtom.  

Det andra motivet är att jag tycker att Ålands folk bör på valnatten kunna 

veta hur Ålands lagting ser ut de kommande fyra åren, så att man klart och 

tydligt ska veta det. Det är ingen som vet det nu utan det beror helt och hållet 

på vilka partier som bildar landskapsregering och vem som blir ersättare osv. 

Det tycker jag inte heller är demokrati. 

Det var intressant att ltl Slotte nämnde hur många procent av lagtinget 

som ministrarna skulle utgöra. Han kom fram till 23 procent. I min huvud-
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räkning kom jag fram till 23,5 procent. Det är ganska nära. Jag resonerar att 

om det är 7 ersättare så blir det 23,5 procent av lagtinget som inte har till-

räckligt stöd för att sitta där. Det är också en intressant demokratiaspekt. Det 

är små förhållanden här på Åland och ibland vill man inte framföra någon-

ting på grund av att någon kan ta det personligt. Jag har ingenting emot dem 

som har ersättarplatserna idag. De är trevliga och hyggliga människor på alla 

sätt. För mig är det en principiell demokratifråga.  

Att vi ytterligare sparar 400 000 euro i året genom att stärka demokratin 

ser jag inte som någon nackdel. Det är ingen demokratiaspekt, men om poli-

tiken blir tydligare, mera transparent och mer effektiv så är det enbart posi-

tivt. Jag ser det inte som en maktkoncentration utan jag ser det som ett tyd-

ligt fall framåt för den åländska parlamentarismen, om vi skulle komma så 

långt. Med då krävs att alla partier bortser ifrån egennyttan och ser till vad 

som är bra för Åland, inklusive Ålands Framtid som redan har gjort det.  

Regeringsbildningen nämnde jag mycket förra gången. Jag vill bara säga 

helt kort att jag hoppas att lagutskottet granskar de föreslagna paragraferna 

speciellt noggrant. Jag anmälde till och med avvikande åsikt i kommittén för 

hela den processen är otroligt bakvänd. Tack.   

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! För moderaternas del har det aldrig varit Lex Gunnar av-

skaffande som har varit motivet för genomgången av lagtingsordningen. 

Vi har genom åren sett att det har funnits många behov av det. Avskaf-

fande av Lex Gunnar skulle ju ge ett haltande lagting med 23 ordinarie 

löpande ledamöter och de 7 övriga skulle sitta i landskapsregeringen. Vi 

har resonerat så genom åren att självstyrelsen behöver ha 30 ledamöter 

i sitt parlament, om man sedan har 7, 8, 6 eller 9 ministrar i landskaps-

regeringen är en annan sak. Jag har levt fyra år i ett så kallat "Lex Gun-

nar fritt liv" i riksdagen. Det var inte särskilt bra. Det var 17 ledamöter 

som löpte in på fredagarna till omröstningarna. På torsdag eftermid-

dagarna, när en timmes frågestund var slut, så löpte de ut. För övrigt såg 

vi inte mycket av dem i arbetet. Det var ett klart demokratiunderskott i 

riksdagen. Det system som man har i Sveriges parlament är till den de-

len bättre. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

När det gäller redogörelsen över hur det var i riksdagen så ser vi de facto 

ännu mindre av våra ministrar om man ska titta procentuell på tiden. 

Jag tror, märkväl tror för ingen vet före vi har facit i hand, beroende på 

hur sammansättningen blir i landskapsregeringen och om man kan fri-

göra sig från den dagliga förvaltningen som man hela tiden är inne och 

blandar sig i och känner ett tvång, om man de facto har sin stol kvar i 

lagtinget och inte bara är där när omröstningarna sker, så tror jag fak-

tiskt att vi skulle få se betydligt mera av våra ministrar här.  

Det är säkert riktigt att moderaterna har haft den uppfattningen att 

Lex Gunnar inte är så viktigt. Jag kan ju inte redogöra för den. Jag kan 

bara redogöra för mina motiv. Jag har sett hela den här uppbyggnaden 

när vi från första början började ge och ta, vilket en sådan här process 

handlar om. Jag har sett det som oerhört viktigt att få bort Lex Gunnar. 
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Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det är ett rysligt nötande med Lex Gunnar. Det är väl rim-

ligt när vicetalmannen heter så. 

Kollegan Anders Eriksson menade makten som folket ger oss inte 

skulle komma till uttryck tillräckligt med Lex Gunnar ikraft. Jag är av 

diametralt annan åsikt, som redan tidigare har framkommit. Om man 

teoretiskt sätter de 7 som har fått mest röster i lagtingsvalet i landskaps-

regeringen, så ger man dem den exekutiva makten som är mest använd-

bar ur väljarnas syn. Väljarna har då fått sin vilja igenom. De som ges 

den största makten sitter då i landskapsregeringen. Att de dessutom 

skulle sitta i lagtinget och rådda till vårt arbete här vore inte någon för-

bättring. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Vi har lite olika åsikter. Jag tror absolut inte att ministrarna, om de har 

sin stol kvar i lagtinget, skulle rådda till arbetet. Tvärtom, jag tror att po-

litiken skulle bli tydligare, den skulle bli mera transparent och den 

skulle absolut bli mera effektiv.  

Ltl Jansson sade att det var ett otroligt nötande om Lex Gunnar. Jag 

kan upplevas som nötig när jag tycker att någonting är väldigt viktigt. 

Jag tycker att det är oerhört viktigt att få bort Lex Gunnar. Makten som 

folket ger ska disponeras åt dem som har fått makten, inte av de andra. 

Det är pudelns kärna i mitt resonemang när det gäller demokratin. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Ltl Anders Eriksson ondgjorde sig inledningsvis över det 

ringa intresset som den här reformen har mötts av. Han sade att det 

möjligen kan bero på att vi har att göra med en ändring av lagtingsord-

ningen. Det måste bero på ett missförstånd. Uppdraget som talmans-

konferensen gav i tiden till arbetsgruppen under talmannens ledning 

gällde en total översyn av lagtingsordningen och lagtingets arbetsord-

ning. Dokumentet i sig heter en ny lagtingsordning. Det som vi förhopp-

ningsvis snart kan göra klart är också en helt ny arbetsordning för lag-

tinget. Ärendet som sådant har hela vägen gått under namnet; ny lag-

tingsordning. Man bör nog inte vare sig här i salen eller utanför den-

samma tala om ändringar i lagtingsordningen. Det är ju en helt ny ord-

ning som vi föreslår.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag är inte alldeles säker på vad vtm Jansson ville säga den här gången. 

Jag ondgjorde mig inte över det. Jag var lite förvånad över att det inte 

har blivit mera medial uppmärksamhet och debatt om det här. Jag tol-

kar det som om lagtingsordning och arbetsordning inte låter så där väl-

digt intressant. Men om vi kan kommunicera ut att det här faktiskt 

handlar om demokratins struktur och spelregler i landskapet så tror jag 
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att flera sätter sig in i den här debatten. Min förhoppning är förstås att 

folk ska inse hur tokigt det här förslaget är som majoriteten har lagt.  

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Talman! Det är en fråga om politisk bedömning hur tokigt eller hur bra 

förslaget är. Det ska så småningom avgöras här i lagtinget.  

Jag försökte nog i förra veckan i presentationen av lagmotionen säga 

att det här är ett dokument som till sin demokratiska tyngd överstiger 

det mesta som vi har att göra med här i lagtinget. Vi i arbetsgruppen äg-

nade de här frågorna mycket stor omsorg. Behandlingen i lagutskottet 

kommer att vara helt avgörande för det hela. Jag försökte också beskriva 

vad en lagtings- eller riksdagsordningen är i representativa demokra-

tiska system, lite i stil med vad kollegan Roger Slotte anförde. Det här är 

egentligen ingen replik. Det här är ett försök att förstärka bilden av att vi 

nu har att göra med demokratins mest finspelta instrument, som också 

innehåller regler om att vidta den allra kraftigaste åtgärd som man kan 

tänka sig i en representativ demokrati, att vi skulle underkänna folkets 

val. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Man kan ha olika typer av repliker, absolut. När det gäller bedömningen 

av vad som är bra eller dåligt så kan jag bara göra min bedömning. Jag 

kan inte tala på andras vägnar. Vtm Jansson sade att omröstningen så 

småningom kommer att visa vad som är bra eller dåligt. Det är jag inte 

alldeles övertygad om. Jag tror att omröstningen kommer att visa vad de 

stora partierna tycker att alla ledamöter ska tycka. Vad som är bra eller 

dåligt kommer inte att avgöras i den omröstningen, tror jag. Men vi får 

väl se.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Diskussionen om röstetal är inte jätteproduktivt. De allra 

flesta politiker som inleder sin bana börjar med ganska blygsamma rös-

tetal. 

Ålands parlament, självstyrelsen, behöver ha en viss kritisk massa. 

Jag tycker att 30 är på gränsen till för lite faktiskt. 

Jag tänkte också ta upp en sak ur mitt eget perspektiv just nu. Det blir 

en ganska konstig situation om man t.ex. har en omröstning i land-

skapsregeringen och så för man en sak till lagtinget, för att sedan parla-

mentarismen och majoriteten ska fungera så kanske man måste rösta 

mot sig själv. Hur ska man kunna förklara det för väljarna? Jag förstår 

inte riktigt det. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

När det gäller det sistnämnda så skulle det enligt mitt förmenande vara 

betydligt enklare om parlamentarismen fungerade. Rent hypotetiskt; en 

minister från liberalerna har lagt ett förslag i regeringen och kommer hit 
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och röstar, då är det ganska naturligt att man röstar för samma. Men tit-

tar man på exemplen som vi har haft nu, så har vi haft ministrar som har 

lagt ett förslag där ersättare de facto har röstat emot, där också lagtings-

ledamöter har röstat emot och till och med har haft reservationer. När 

det gäller parlamentarismen så tror jag tvärtemot minister Sjögren att 

det skulle fungera mycket bättre.  

Jag är väldigt förvånad när hon säger att detta med röstetal inte är så 

produktivt. Nog är det väl ändå de som får folkets största förtroende 

som ska ha möjligheter att ta de avgörande besluten. Det är ju det som 

är demokrati. Att det inte är produktivt begriper jag ingenting av. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Jag delar inte den uppfattningen. Två politiker kan ha 

olika åsikter i en fråga även fast man tillhör samma parti. Om vi tar ett 

sådant konkret exempel som tunneln till Föglö, det blir omröstning i 

landskapsregeringen och två ministrar röstar emot, miljöministerns rös-

tar mot. En sådan stor och viktig fråga förs till lagtinget och så ska det 

avgöras enligt sedvanligt sätt med majoritetsbeslut och så hänger det på 

några röster. Det blir en helt orimlig situation och press på den som sit-

ter i landskapsregeringen att hålla ihop majoriteten. Jag får inte det här 

att gå ihop. Jag tycker inte att det är ett riktigt genomtänkt förslag.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag noterade att ministern sade att hon inte får det att gå ihop. Så är det 

väldigt, väldigt ofta när man sitter så fast i de strukturer som vi har idag. 

Man har inte möjligheter att frigöra sig och man har inte möjligheter att 

se på det med lite annorlunda ögon. De här svårigheterna som framför-

des ser jag faktiskt som bypolitik. Jag ser det inte som parlamentarism-

en, men det är en bedömningsfråga. Enligt mitt förmenande skulle det 

bli betydligt redigare och det skulle bli betydligt effektivare beslutsfat-

tande idag. Märkväl, folkets röst skulle få betydligt större tyngd än vad 

den får idag. Det finns bara fördelar med att slopa Lex Gunnar.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Frågan om Lex Gunnar är något som har delat parlamen-

tet ganska rejält. Trots att jag hör till dem som ser många fördelar med 

att slopa Lex Gunnar, likt ltl Anders Eriksson, kunde jag ganska snabbt 

konstatera att det inte finns ett sådant stöd i lagtinget. Jag tog till mig 

diskussionen om att man också måste se till att arbetet på regeringssi-

dan fungerar. Det var en av orsakerna till att jag kunde acceptera de 

skrivningar som nu finns. 

När man sedan går till lagtingsordningen i övrigt så finns det ingen 

orsak att säga att för att man inte fick den här biten med så kan man inte 

göra de andra förändringarna. Jag tycker att det är nödvändiga föränd-

ringar som görs i lagtingsordningen nu. Det handlar om allt från mo-

dernisering till att göra utskottsarbete redigare, som jag ser det.  

När det gäller diskussionen kring vad som är mest demokratiskt, i da-

gens läge med listval är det inte helt säkert att den som har mera röster 
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kommer att sitta med i alla fall. Listvalet leder till att de listor som har 

mest röster också kommer att besätta flest poster.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är riktigt, ltl Ehn, och det tror jag att jag sade i mitt anförande förra 

gången, att visst finns det vissa fördelar med den nya framställningen. 

Men de tre nackdelar, som jag nämnde nu, är väldigt stora. Det noterade 

jag att ltl Slotte pekade på. De nackdelarna är väldigt stora. Men jag var 

beredd att ta de nackdelarna bara vi skulle få den åländska politiken ef-

fektivare.  

Det är riktigt att ltl Ehn och jag hade samma uppfattning ganska 

långt. För mitt vidkommande är det här så oerhört viktigt att jag inte vill 

kompromissa. Jag vill föra fram min åsikt fullt ut. Jag tycker att man 

inte kan kompromissa om allt. Vad man tycker att är viktigt eller inte är 

en bedömningsfråga. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! I och med att man skriver som man gör i motionen, att 

man tar steget vidare när man har gjort de förändringar som man behö-

ver på landskapsregeringens sida, så då är jag nöjd med det. Det är till-

räckligt för att jag ska känna mig nöjd. 

Diskussionen huruvida en suppleant eller en sittande minister blir 

mera lojal gentemot sittande landskapsregering så tror att det är en 

ganska svår fråga att resonera om på det sättet. Jag har erfarenhet av att 

sitta som suppleant. Inte vet jag väl om jag kände behovet av att behöva 

vara lojal mot landskapsregeringen mera än någon annan som stödde 

landskapsregeringen under den perioden.  

Min huvudsakliga utgångspunkt för att slopa Lex Gunnar var att 

skapa en betydligt mer rimlig arbetssituation för suppleanterna. Den 

osäkerhet som man ändå lever som suppleant i dagsläget är inte bra. Jag 

har själv upplevt det. Att det däremot skulle leda till att man väljer att 

rösta på ett specifikt sätt som man inte skulle göra om man satt som mi-

nister tror jag inte på. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag nämnde inte osäkerheten för suppleanterna som ltl Ehn nämnde. 

Det var bra att han plockade upp det, det är också ett motiv. 

Jag noterade att ltl Ehn sade att han var nöjd med det här och det re-

spekterar jag. Vi gör olika bedömningar. Jag är inte nöjd för jag tycker 

inte det är någon förändring i sak. Jag tycker att det medför tre centrala 

nackdelar och ingen ordentlig förändring i sak. Därför är jag inte fullt 

lika nöjd, men det torde ha framgått vid det här laget.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Slotte, replik 

Herr talman! Det krävs en kritisk massa om man ska ha det här syste-

met som vi har i Finland och Sverige. I Finland sitter cirka 20 av riksda-
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gens ledamöter i regeringen. Ska vi ha samma procenttal här som i Fin-

land, 10 procent, så betyder det att vårt lagting borde ha 70 ledamöter 

för att ha samma utspädning. Det tror jag inte är gångbart.  

För att få det riktigt rättvist vid val så ska man ha enmanslistor. I Sve-

rige har man listval så att man väljer en lista och inte namn. Sedan kan 

man i Sverige frånträda sitt uppdrag lite hur som helst, det är ganska 

enkelt. Vi har nog helt andra förutsättningar här.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag har många gånger noterat att detta med kritisk massa har förts 

fram. Jag har många gånger under den här mandatperioden, kanske 

speciellt efter det här ärendet, tittat runt i salen. Det är inte alldeles 

ovanligt att vi är 5-7 ledamöter här inne. Vi är 11 nu, jag ser att ltl Slotte 

räknar. Jag tycker inte att det resonemanget är relevant. Jag kan hålla 

med om att det säkert kan ha vissa humoristiska poänger att Ålands 

Framtid står och förfäktar ett system som är exakt likadant som syste-

met på finska sidan. Jag råkar tycka att det här sättet skulle vara väldigt 

bra också för Ålands lagting. Jag är helt övertygad om att vi skulle få en 

annan effektivitet, en annan transparens och en annan tydlighet i be-

slutsfattande än vad vi har nu.  

Ltl Roger Slotte, replik 

Herr talman! Jag har också erfarit vid besök i riksdagen att det är 

ganska tomt i stolarna ibland. Det är säkert samma fenomen som här. 

 Detta med utspädningen, om ministrarna ska sitta på två stolar så 

ska det inte vara större massa. Vi borde inte få ha flera än tre stycken i 

regeringen i sådana fall. Om det ska gå som det sägs i framställningar 

och lagförslag från regeringen så behöver vi bara ha ett mandat i lag-

tinget och en röstar för alla.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Ja, vad ska man svara på det sista? Ska man ha en kritisk massa med 

tomma stolar så ska man väl ha den kritiska massan då. Men så ser inte 

jag på det, jag tror inte att det tillför så väldigt mycket. Jag förstår inte 

den här rädslan. Som jag har sagt många gånger så tror jag att slopande 

av Lex Gunnar skulle vitalisera åländsk politik på ett mycket, mycket 

nödvändigt sätt. Anser ltl Slotte verkligen att detta parlament och den 

regering vi råkar ha just nu jobbar på ett effektivt och bra sätt? Är det på 

det viset så är det olyckligt, men jag delar inte den uppfattningen, något 

behöver göras. 

Talmannen  

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Lagutskottet ska behandla två hemställningsmotioner. Den ena 

med Lex Gunnar, den andra utan. Det är också mycket annat som motioner-

na innehåller. Det är en ganska viktig reform. Jag tänkte här under dagen att 

vi godtog en barnomsorgslag som verkligen var en politisk linjedragning med 

utvecklad trygghet för barnfamiljer och barn.  

Nu har vi en annan viktig självstyrelsepolitisk fråga, hur vårt system ska 

fungera. Ur den synvinkeln tänkte jag säga några ord.  



  

  555 

Jag är öppen i utskottet för behandlingen av de här två motionerna. När 

det gäller ersättarplatserna för landskapsregeringsledamöterna i lagtinget så 

är det väldigt många saker som man måste se på; landskapsregeringens ar-

bete med enskilda föredragningar, plenifördragningar, utredningar, tolkning-

ar av lagar och politiskt arbete osv. Jag har inte satt mig in i hemställnings-

motionernas detaljer så noga.  

Man måste också ta i beaktande att systemet kan öppna för att man tillsät-

ter en expeditionsministär, dvs de som skulle ha varit ministrar sitter i lag-

tinget, sedan har man tjänstemän från partikadrarna som sitter i landskaps-

regeringen och sköter det jobbet. Men så är knappast det hela tänkt.  

Fördelningen i utskotten är en annan konkret sak som man måste se på. 

Hur ska ledamöterna jobba i landskapsregeringen med tanke på vad som se-

dan händer i utskotten och i lagtinget?  

Jag tror att det är viktigt, när man sätter i gång ett sådant här reformar-

bete, att man diskuterar de här övergripande frågorna, dvs vad som är det 

viktiga i vårt demokratiska system. Jag minns inte om det var den andra eller 

tredje paragrafen i självstyrelselagen, jag tror att det var den tredje, den säger 

att lagtinget representerar Ålands folk. Det är det som gör att lagtinget är re-

presentativt oberoende av vad landskapsregeringen består av, man väljer på 

ett visst sätt. 

När det gäller förhållandet mellan lagting och landskapsregering så är det 

viktiga, när lagtinget är valt och man har en viss struktur på det politiska, att 

välja en handlingskraftig landskapsregering. Det innebär i allmänhet i vårt 

system en majoritetsregering. Det ska finnas en majoritet. Ibland har man 

också sagt att man gärna vill ha en kvalificerad majoritet för att driva igenom 

viktiga saker. Det politiska spelet förutsätter inte, enligt nuvarande lagtings-

ordning, att det ska vara en majoritetsregering. Det finns utrymme för mino-

ritetsregeringar. Det är möjligt därför att de två flanker som är utanför kan 

neutralisera varandra eller man kan ta det svenska exemplet med socialde-

mokratisk minoritetsregering som under många år stöddes i det tysta av först 

kommunisterna och sedan av vänsterpartiet. Idag förekommer en blockpoli-

tik som kanske håller på att upplösas, men alla möjligheter finns. 

 Ser man på parlamentarismen så hade vi en föreläsning här för inte så 

länge sedan av professor Sverker Gustavsson från Uppsala Universitet. Han 

talade mycket om de svenska förhållandena. Där är regeringsbildningen det 

viktiga, före val, efter val och hur man förankrar den i riksdagen. Jag var själv 

lite förvånad därför att jag ser det viktiga i parlamentarismen att det finns ett 

ansvarsutkrävande. När man ger landskapsregeringen förtroende att sköta 

politiken så ska man också kunna utkräva ansvar. Det är det som vi gör i lag-

tinget när vi har spörsmål och misstroende.  

Jag har ofta tyckt att hemställningsmotioner är lagtingets angelägenheter 

mera än landskapsregeringens men där kan man ha olika det åsikter. Just nu 

har vi en minister som sitter här och lyssnar för att det här berör hela vårt sy-

stem. Att utkräva ansvar och säkra demokratin sker via val och via att land-

skapsregeringen kan fällas. Det som är intressant i de här hemställningsmot-

ionerna är ju att bilda landskapsregering, avsätta landskapsregering och möj-

ligheterna till nyval. 

Sedan när det gäller parlamentarismen där ser jag framför mig att lagut-

skottet bör sortera upp vad det egentligen handlar om. Är ansvarsutkrävande 
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det viktiga? Att man i parlamentet hela tiden ska hålla tummen i ögat på 

landskapsregeringen och att de ska göra det som lagtingets säger. 

Man kan också se på en annan aspekt; den parlamentariska dynamiken. I 

det här lagtinget är det en stor brist att det sällan kommer politiska alterna-

tiv. Vissa partier arbetar med politiska alternativ, de vill göra det här istället. 

Mycket av lagtingets energi går åt att vara missnöjd med det som görs. Det är 

säkert ofta befogat. Men när man till exempel säger här i lagtinget att det är 

fyra förlorade år för skärgården, det är inte bara en som säger så, ja okej, visst 

kanske det är så om man är bitter på politiken. Med vad är alternativen? Var 

läggs de fram? Då kommer vi fram till det som är parlamentarismens kärna; 

budgetering och lagstiftning. 

I Sverige hade man fram till 1868, nu drar jag till lite på en höft, ett parla-

mentstyre. Det är lite det som vi talar om här, att parlamentet styr. Proble-

men med parlamentstyre var att det var väldigt svårt att få ihop en helhets-

budget. Budgeten måste hänga ihop och det måste vara enligt lag. Ska man då 

få ihop det i ett parlament så ska alla partier involveras istället för att man 

väljer en landskapsregering som har till uppgift att göra en helhetsbudget. 

Klarar de inte av det så byter man ut dem. Då är det möjligt att komma med 

alternativ i lagtinget. Idag har vi i budgeten motioner; finansmotioner, hem-

ställningsmotioner och vi hade 82 höranden i senaste finansutskott. Är det ett 

effektivt arbete? Anger det de politiska alternativen? Det gör det inte, enligt 

min mening. Man plockar någonting här och man plockar någonting där. Blir 

det någonting någon gång så kan man alltid säga att det där har vi tagit ini-

tiativ till. Risken är att helhetsansvaret för budgeten försvinner.  

När det gäller lagstiftningen så är det en liten annan sak då det ofta är 

skilda områden som går till behandling till specialutskotten. Då kommer vi 

fram till utskottsstruktur, ärendefördelning och hur utskotten kan speciali-

sera sig. Nu är det ofta så här i lagtinget, tyvärr, man säger att man har hört 

den och den i utskottet och den sade si och så, man får inte säga det, men så 

sade han eller hon. Vitsen med utskottsbehandling är att man i utskottet ska 

bilda sig en uppfattning om en framställning egentligen i slutna rum. Man 

kan diskutera huruvida öppna utskottsförhör ska vara rimliga. I utskotten 

görs det politiska grovarbetet, om man uttrycker det på det sättet. Man vrider 

och vänder på lagarna.  

Parlamentstyre är när parlamentet är överordnat landskapsregeringen 

också när det gäller att ta fram förslag. Parlamentarismen är ett dynamiskt 

system där parlamentet har det yttersta ansvaret, man delegerar till land-

skapsregeringen att komma med förslagen, att bereda dem och föra fram 

dem. 

Sedan har vi förhållandet i förvaltningen som man också borde se över. Vi 

har exempel på när EU-stöden blir ifrågasatta av högsta förvaltningsdomsto-

len. Om de har rätt eller fel kan vara svårt att avgöra. När det gäller det sen-

aste fallet så har de uppenbart som syfte att hitta blottor i det åländska sy-

stemet. Det tycker jag att är illavarslande. Det har visserligen begåtts fel. Det 

är alltid en risk är det gäller EU-stöd, men det är också en fråga om hur man 

hanterar saker och ting i förvaltningen och i politiken mellan landskapsrege-

ringen och lagtinget. Där finns det ett reformutrymme. 

Såvitt jag kan se så finns det i hemställningsmotion nummer 2, som en ma-

joritet omfattar, många goda förslag. När det gäller helhetssystemet tycker 

jag det är viktigt att föra debatten. Åtminstone jag har som ambition att i 
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samband med lagutskottets behandling försöka mejsla ut de viktiga princi-

perna för vårt demokratiska parlamentariska system. Sedan när det gäller de-

taljerna i olika initiativ, åtgärdsförslag, upplösning av regering och nyval så 

har vi motionen som utgångspunkt och ska försöka bedöma hur hållbart det 

är i slutändan. 

Jag tycker också, precis som i barnomsorgslagen som jag nämnde tidigare, 

att vi idag har ett system som fungerar i grunden. Sedan att vi brukar det med 

motioner och annat på ett sätt som kanske inte riktigt var avsikten är en an-

nan sak. Vi har flera finansmotioner under senaste år som inte har berört års-

staten som det står i lagtingsordningen. Det har varit texter men ingenting 

som är kopplat till budgeten. Det skulle vara en reform som är viktig för då 

koncentrerar man sig på alternativen i politiken. Är regeringen så dålig som 

man säger och är de här åren förlorade som en del här tycker? Då har man 

alla möjligheter att ta initiativ och de säger också de här hemställningsmot-

ionerna, här har man olika initiativ som ska föras till lagtinget för behandling.  

Ltl Barbro Sundback 

Tack, herr talman! Kanske den intressantaste diskussionen är vad vi menar 

med parlamentarism i vårt system. Jag reagerade lite på uttrycket när mi-

nister Sjögren sade att hon i en regering, där man har tagit bort Lex Gunnar, 

skulle vara minister, hon skulle komma hit till salen att ta ställning i samma 

frågor. Hon sade att det skulle bli för tungt och att det på något vis skulle bli 

ett orimligt stort ansvar att hålla ihop regeringen. Regeringens främsta upp-

gift är faktiskt inte att hålla ihop sig utan förverkliga den politik som man har 

i sitt handlingsprogram. Om man inte är enig mellan de partier som sitter i 

regeringen om viktiga frågor och hur de ska skötas utan man måste rösta så 

då måste man ju börja fråga sig om det här är en så viktig fråga för mitt parti 

så att jag kan inte kan gå med på den här splittringen. 

I hela processen måste det handla om att regeringen också måste bedöma 

om den kan fortsätta att föra den politik som man har utlovat. Det är ytterst 

gentemot väljarna, när man har fått förtroendet och när man genom val blivit 

segrare och har rätt att bilda regering. Det blir lätt så att många, speciellt mi-

nistrar, blir fångade i ministerrollen. Den blir så kär, man kallar det för mi-

nistersjuka, att man gör allt för att sitta kvar. Det är det primära att få sitta 

kvar. Vi har hört ministrar som har fått avgå som har gråtit här i talarstolen 

för att de har upplevt det så hårt. Det är väldigt vanligt i alla de här systemen. 

Då har det gått så långt att egenintresset har tagit över det uppdrag som man 

har att förverkliga, ytterst folkets vilja såsom det återspeglas i val. Det är väl-

digt typiskt för vårt system att ministrarna inte vill avgå. Det finns också en 

diskussion att lantrådet inte skulle kunna ställa förtroendefråga eller kräva 

nyval. Det visar att det ligger fast i kommunstyrelsemodellen, som jag brukar 

säga. Har man blivit utsedd till minister så ska man sitta där de där åren som 

gäller. Men det är inte parlamentarismen. Det är någonting annat. Vad som 

hela tiden är viktigt i ett parlamentariskt system är att man själv reflekterar 

över om det här faktiskt är den politik som väljarna vill att vi ska föra. 

Regeringspositionen måste man lite utveckla. Om man tittar på regeringar 

som består av väldigt få partier, till exempel det svenska systemet där social-

demokraterna har varit i minoritet. Hur kan de få igenom politiken? Hur kan 

de sitta så länge som de har suttit? Ja, det är naturligtvis genom att man 

skapar tillfälliga majoriteter i olika frågor och det är inte bara med kommu-
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nisterna eller vänsterförbundet, som det har sagts här. Under olika perioder 

har det varit olika partier som har stött regeringen, det har varit kärnkrafts-

frågan och pensionsreformer där har man sökt vidare kollisioner. Under den 

här mandatperioden så har vi, vid olika sammanhang ifrån oppositionen spe-

ciellt när vi drabbades av den här resektionen, bett om att få ha överens-

kommelser med regeringen om breda lösningar. Nej, det har inte regeringen 

eller regeringschefen hört. Man kan själv! Så kan man regera, men då kräver 

det att majoriteten är fast bakom sin regering och sin regeringschef. Då kan 

man inte föra över ansvaret för en misslyckad politik på lagtinget. För lag-

tinget är inte ett kollektiv i den bemärkelsen att vi politiskt alla står bakom 

regeringen. Det är skillnaden i ett parlamentariskt system jämfört med ett 

kommunfullmäktige. Här finns det en majoritet och så finns det en opposit-

ion. Det är väldigt viktigt i det här parlamentariska systemet. Det är opposit-

ionen som hela tiden utkräver ansvaret för det man har lovat och media och 

väljarna kräver via sina kanaler. Då ska man ha sådana system som att upp-

lösa lagtinget, misstroende och spörsmål osv. Det är på det viset som ansvaret 

utkrävs. Det systemet har vi ju haft förut. Det är lite ensidigt. Det är lagtinget 

som prövar ansvaret, medan inte en enda regeringschef i det åländska parla-

mentariska systemet har prövat sitt förtroende, såvitt jag vet. Det är lite omo-

get. I andra länder avgår ju regeringscheferna och hela regeringen när man 

tycker att den förda politiken kan man inte ta ansvar för, det var inte detta 

som väljarna ville ha. Vi får säkert orsak att diskutera det mera i lagutskottet. 

Det ska bli intressant. 

Ltl Olof Erland förde ett resonemang som inte håller enligt mig. Att vi här i 

lagtinget skulle ha någon slags kollektivt ansvar för att delegera uppgifter till 

regeringen. Inte är vi någon myndighet eller en någon som ska delegera. Re-

geringen har ju själv kommit med ett program där man har sagt vad man vill 

göra. Sedan har majoriteten givit ett stöd till den politiken. Det som har varit 

problematiskt med den här regeringen är att man inte har reviderat sitt pro-

gram. Man har en massa saker i programmet som man trodde att man kunde 

förverkliga när det var goda tider. Så blev det dåliga tider och nu säger man; 

”nu blir det dåliga tider, nu har vi inte kunnat förverkliga det här”, istället för 

att man skulle göra om sitt program. Det finns många sådana processer och 

praxis inom parlamentarismen som inte kan sättas ned till pappers.  

Att man ensidigt bygger på en majoritet är förutsättningen för att systemet 

ska kunna fungera. Det förhindrar inte regeringen att skapa bredare majori-

teter. Det behövs t.ex. i frågor som kräver kvalificerad majoritet. Därför är det 

väl så med jordförvärvsfrågan, som är aktuell nu, att man inte vill ha den hit 

utan man sätter det i förordning för att man inte är säker på att man får en 

tillräcklig stor majoritet här i lagtinget. Men ingen har förhandlat med oss i 

socialdemokraterna om hur man skulle kunna lösa det. Det där tror jag att 

framtida regeringar måste tänka mera på. Vi kunde ha en mycket mera krea-

tiv och dynamisk politik än den eviga konfrontationen här om regeringarna 

vågade söka breda lösningar inte bara inom de egna majoritetsleden utan 

också med andra partier. 

Betecknande för enpartiregeringar är att statschefen kan vara ganska stark, 

det är han eller hon som anger politiken. När man är lantråd eller statsmi-

nister i en flerpartiregering då är det inte lika lätt, för alla har behov av att 

profilera sig ideologiskt. Då använder man sig t.ex. i riket av ministerutskot-

ten, det är där som man formulerar politiken. Jag vet inte hur mycket det 
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nyttjas här, men alla vet att det är lättare att komma överens i mindre grup-

per. Det är också ett sätt att utveckla vår parlamentarism. 

En sista kommentar som jag vill ta upp är maktdelningen inom exekutiven, 

inom landskapsregeringen. Det viktigaste som man borde göra är att komma 

bort ifrån alla möjliga möjligheter och nästan traditionen att ministrarna läg-

ger sig i förvaltningen. Ministrarna borde första dagen säga åt förvaltningen 

att det som finns i regeringsprogrammet ska de se till att blir levererat. Sedan 

får förvaltningen komma med en tidsplan och de får argumentera mot eller 

för. På det viset anhängiggörs ärendena med en gång. Sedan måste också för-

valtningen, när lagtinget har fattat beslut, ta fasta på det. Jag tror inte att det 

finns ett fungerande system där. Det varierar från avdelning till avdelning. 

Sedan ska avdelningarna leverera och ministern har övergripande politiska 

diskussioner. 

 Jag tar ett exempel, ta det inte personligt, det är på gränsen när ministern 

är med i turismstrategiprocessen. Det är lite för mycket förvaltning och för 

mycket beredning. Jag menar inte att det är ministerstyre. Men när man har 

alla näringslivsfrågor så är frågan om inte det här får en väldigt stor bety-

delse. Det upptar väldigt mycket tid. Där finns det största praktiska proble-

met att införa Lex Gunnar. Jag vet att det är flera i gruppen som har jobbat 

med det här som har resonerat att man har borde skilja väldigt tydligt på det 

politiska ansvaret i regeringen. Regeringen borde syssla med politik och för-

valtningen borde sköta förvaltningsärenden. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Mitt inspel i debatten handlade ingalunda om att hålla 

ihop någon regering. Det handlade om att parlamentet behöver ha en 

kritisk massa. Jag försökte redogöra för hur problematiskt det kan vara. 

Det har ingenting att göra med att hålla ihop någon regering, någon mi-

nistersjuka eller vad det var som ltl Barbro Sundback sade. Det handlar 

om att kunna driva saker framåt, driva majoritetsfrågor, driva samhället 

framåt och hur svårt det blir om man har få ledamöter i ett parlament. 

Det var det som jag sade. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag tror faktiskt att det inte finns någonting som man kan 

kalla kritisk massa i det här sammanhanget. Detta med kritisk massa 

kommer egentligen från forskningen. Man måste ha tillräckligt många 

hjärnor för att det ska komma någonting nytt ur det hela. Vad gäller po-

litiken så är det viktigare att lagtinget representerar befolkningens olika 

lager. Det behöver nödvändigtvis inte bli bättre av att man har flera per-

soner. Jag tror inte att det finns någonting sådant som heter kritisk 

massa i politiken. Tillräckligt med kritik tror jag nog att det produceras 

här i lagtinget. Det är nog mera resultat som befolkningen vill se.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Så är det. När det gäller att ha detaljkunskap och skilja 

mellan politik och förvaltning så upplever jag att det är en sak som för-

väntas av ministrarna. Att ha detaljkunskap förväntas av allmänheten, 

det förväntas av media och det förväntas också av lagtinget. Om jag ser 

på vilka enkla frågor vi får och vilka frågeställningar det är på frågestun-
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derna så har det väldigt ofta att göra med ren förvaltning och hur man 

verkställer vissa saker. Det förväntas att man ska ha detaljkunskap. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det är säkert så. Man hör ibland att ministrar ska kunna svara på en 

massa enskilda ärenden, vilket är helt emot systemet. En ministär och 

en regering ska egentligen aldrig behandla enskilda frågor. Detta är sä-

kert problematiskt för ministrarna. Det som förväntas är en sak, det 

andra är vad ens formella ansvar de facto ska vara. Det kommer att vara 

omöjligt att ministrarna ska kunna både förvaltning och sköta politiken 

samtidigt. Det gäller att driva samhället framåt och då ska man koncen-

trera sig på det. Det är klart att tjänstemännen ska tillhandahålla in-

formation som ministern kan ge när det efterfrågas information. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Ltl Barbro Sundback, jag tar det absolut inte person-

ligt. Det är intressant att vi diskuterar det här.  

Förväntningarna på oss som sitter till regeringen är nog stora. Det är 

förväntningar på att man ska ha kunskaper i princip allt som händer och 

det kan man bara inte ha. Så är det.  

När det gäller specifikt turismstrategin så lade vi upp arbetet på ett 

sådant sätt så att det inte skulle vara en politisk trojka som skulle göra 

arbetet. Det skulle vara näringslivet, organisationerna och de som sedan 

ska sjösätta produkten som skulle arbeta med det. Jag tyckte ändå att 

jag hade ett ansvar att sitta med där för att få uppleva och få veta hur 

processen har gått till. Därför tillsatte vi en ordförande, Inger 

Holmström, som har skött ordförandeskapet. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det kanske var ett dåligt exempel. Om man ser det härifrån bänken så 

tycker jag att detta nästan har tagit upp all information som vi har fått 

från näringslivet den senaste tiden, medan man tänker på alla småföre-

tagare här i landskapet och deras möjligheter att få stöd från i närings-

avdelningen. På något vis har turismstrategin dominerat ganska mycket. 

Kanske det är en politisk avsikt för att visa att man gör någonting, så 

kanske man ska göra. Risken är att om man fokuserar på en smal sektor 

väldigt mycket så faller andra bort som är minst lika viktiga. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Jag tycker faktiskt tvärtom. Vi har nog arbetat myck-

et och i det tysta. Vi har inte gått ut och berättat att det, det och det hål-

ler vi på med. På frågor som har ställts massor med gånger så är det 

klart att jag har svarat vad vi håller på med. Det handlar ju inte om att 

visa att man har gjort någonting utan vi försöker göra någonting. Det är 

det som det handlar om. Det finns en klar beställning på det härifrån 

lagtinget. Jag tror verkligen att det här var ett dåligt exempel. Här har vi 

haft en mycket driftig ordförande i Inger Holmström som har fört klub-

ban. Ja, det var ett dåligt exempel.  
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, det kan vi vara överens om.  

Talmannen  

Replikskiftena är avslutade. Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Ären-

dena remitteras till lagutskottet. 

Remiss 

9 Rösträtt vid 16 år 

Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 12/2010-2011)  

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns?  

Diskussion. 

Ltl Danne Sundman  

Herr talman! Vid varje val röstar ca 1200 nya förstagångsväljare, alltså ca 

300 per årskull. Eftersom man måste fylla 18 senast på valdagen för att få 

rösta så kan man vara hela 21 år och 364 dagar gammal när man får rösta för 

första gången, i värsta fall om man fyllde dagen efter valet. Skulle man sänka 

rösträttsåldern till 16 år så skulle alla få rösta för första gången innan de fyllt 

20 år. Det skulle vara en konsekvens av att sänka det till 16 år. Valdeltagandet 

är lågt i åldergruppen 18-21 och 22-25, inte mer än kring 45 procent, till och 

med lite under. Detta kan bero på att många i den åldersgruppen studerar ut-

anför Åland.  

Många av dessa har i sin tur inte varit med om en valrörelse på hemmaplan 

och varit röstberättigade innan de flyttat till studieorten vilken kan ha bety-

delse för valdeltagandet och det politiska intresset generellt. En sänkt röst-

rättsålder skulle innebära att de allra flesta får rösta första gången när de går 

i gymnasiet. Ungdomars engagemang i samhällsbygget är viktigt och det är 

likaså viktigt att samhället engagerar sig i ungdomarna, bästa sättet är att 

göra dem delaktiga vilket man skulle göra i större utsträckning med sänkt 

rösträttsålder.  

Talman! Det var helt enkelt motions motivering och den talar för sig själv. 

Jag tror att det skulle var viktigt att sänka rösträttsåldern just utgående från 

det problemet att ungdomarna far bort innan man har fått rösta första 

gången. Man får aldrig fast dem i ett samhällsengagemang i tillräcklig ut-

sträckning. Är man hemma när det utspelar sig en valrörelse och man har 

rösträtt så blir man naturligt engagerad i demokratin på ett annat sätt. 

Det här är absolut huvudmotivet till att sänka rösträttsåldern. Jag tycker 

inte att man ska börja med kommunalvalet. Det är att ringakta ungdomarnas 

förmåga. Om man klarar av att rösta i kommunalvalet så klarar man också av 

att rösta i lagtingsvalet. Det finns många bra exempel på ungdomar under 18 

år som vi har sett här i lagtinget och som vi ser nu i debatten ute i samhället. 

De kan mycket väl delta i lagtingsval. Det är helt riskfritt. Det handlar sist och 

slutligen om att rent tekniskt skriva en siffra på en valsedel, förstå vad den 

siffran betyder och det är inga problem för de ungdomar som vi har här på 

Åland.  

Där skulle på sätt och vis vara unikt. Det finns exempel på där man har 16 

års rösträtt också i lagstiftande församlingar. Åland skulle då visa att man en-

gagerar sig i ungdomen.  
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Därför hemställer jag att landskapsregeringen utarbetar en ändring av val-

lagen så att rösträttsåldern i lagtings- och kommunalval sänks till 16 år. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! När det gäller att sänka rösträttsåldern till 16 år så 

förde inte ltl Sundman något resonemang om valbarhetsåldern ska vara 

den samma i det här fallet. Hur hade han tänkt där?  

Ltl Danne Sundman, replik  

Herr talman! När det gäller valbarhetsåldern så tycker jag att den ska 

kvarstå vid 18 år. I ett annat förslag som vi diskuterade här för någon 

vecka sedan var följden att man även skulle sänka valbarhetsåldern. 

Men det är inte mitt förslag. Mitt förslag handlar uttryckligen om röst-

rättsålder. Jag tycker att man ska vara myndig för att kunna ställa upp 

och motta uppdraget som lagtingsledamot eller medlem i kommunfull-

mäktige eftersom det också innebär att man utför rättshandlingar å sina 

väljares vägnar för sin kommun eller för landskapet Åland. Den saken 

gör att man inte ska sänka själva valbarhetsåldern.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Det var bra att ltl Sundman klargjorde detta så att vi 

veta hur han tänkte. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Johan Ehn  

Herr talman! Den här frågan har diskuterats många gånger. Jag tog upp det 

här som ett konkret förslag första gången i talarstolen när vi hade ungdoms-

debatt. Jag förde resonemanget och undrade varför man inte hade fört det vi-

dare i den parlamentariska kommittén som tittade på vallagsfrågor. Efter det 

har det dessutom funnits en lagmotion med första undertecknare Anders Er-

iksson, även där var jag upp och hade synpunkter på den lagmotionen. 

Som synpunkter på den här motionen stöder jag tankegångarna om att ha 

en sänkt rösträttsålder vad gäller kommunalvalet. Däremot är jag mera skep-

tisk till det när det gäller lagtingsvalet. Jag tror att man bör fundera lite mera 

på lagtingsvalet utgående ifrån att de frågor som berörs där har en annan 

komplexitet än vad frågorna i kommunalvalet har. Kommunalvalet handlar 

mera om de vardagsnära frågorna medan det som vi här handhar är av mera 

övergripande natur. Jag är inte främmande för att i ett senare skede, när man 

ser hur det här fungerar i kommunalvalet, också överväger hur lagtingsvalet 

ska göras. Jag tycker att man ska ta det här steg för steg. 

Nu när man går vidare med att se till att det här blir gjort så har man i 

lagutskottet nu möjlighet att använda sig av lagmotionen för att få den är 

snabbast möjligt gjort. Man borde även titta på de erfarenheter som finns 

både i de länder där man har gått in för att sänka åldern och också titta på 

hur det gick när kyrkan gjorde sin förändring i det senaste kyrkofullmäktige-

valet. Det finns en hel del att falla tillbaka på. De här borde inte behöva ta så 

länge att åstadkomma. Redan till det val som stundar i höst kunde man få till 

stånd det här vad gäller kommunalvalet. Tack, herr talman. 
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Ltl Danne Sundman, replik  

Herr talman! Jag kan inte riktigt förstå varför man inte skulle kunna låta 

ungdomar rösta också lagtingsvalet? Det är många frågor här lagtinget 

som berör ungdomar, egentligen alla, eftersom de är framtidens med-

borgare.  

Jag frågar, fast man inte får fråga: När ltl Johan Ehn var 16 år, var 

han inte kapabel då att rösta i lagtingsvalet? Jag kan svara också; han 

var synnerligen kapabel att rösta redan då i ett lagtingsval. Det finns inte 

några argument för att inte även ta med lagtingsvalet om man bestäm-

mer sig för att sänka rösträttsåldern i kommunalvalet.   

Ltl Johan Ehn, replik  

Herr talman! Jag tycker att man kan använda lite samma argumentation 

som ltl Danne Sundman gör när det gäller rösträttsåldern. Det finns en 

skillnad mellan vilket ansvar man tar när man röstar i de olika valen, 

precis på samma sätt som det gäller att ta ett ansvar om man ställer upp 

i valet och blir valbar. Att skilja på de här bitarna är nog mitt viktigaste 

argument i den här frågan.  

Jag tycker också att man ska se framåt och göra någon slags utvärde-

ring av hur ett sådant här system skulle fungera på kommunalvalet. Jag 

hör nämligen till dem som tycker att för att det ska ge ett positivt steg 

framåt så ska det också ge ett resultat som bygger på att man får en ökat 

valdeltagande eller ett acceptabelt valdeltagande för ungdomar mellan 

16-18 år. Visar det sig att ungdomarna inte tar emot det här på ett posi-

tivt sätt så då måste man ställa sig frågan om det finns en orsak att göra 

det här. Min grundinställning är att de åtgärder som leder till att vi får 

ökat inflytande för ungdomar ska vi använda oss av. 

Ltl Danne Sundman, replik  

Herr talman! Hälften av de nya förstagångsväljarna kommer ändå att 

vara över 18 eftersom det bara är andra halvan som är under 18 år som 

får rösträtt enligt mitt resonemang i presentationen. Det är också viktigt 

att komplettera med andra åtgärder, framförallt släppa in politiken och 

politikerna i skolan och ta tillvara den plattform som gymnasialstadiet 

utgör för möjlighet till mera politiskt debatt. Det finns oaktat behov av 

det, bortsett ifrån den här motionen. 

Visst bör också göras andra saker samtidigt som ltl Ehn säger. Det blir 

att halta om man bara tar kommunalvalet. Det är ändå oftast lagtingsva-

let som anses vara huvudvalet. Varför ska man då inte låta ungdomar 

rösta i lagtingsvalet? Man ger dem en rättighet, man ger dem inte en 

skyldighet. Det är frivilligt att rösta, man kan avstå. Det är även många 

vuxna som inte har all den kunskap som man kanske borde ha när man 

röstar. Man har inte ett tvång att ha en viss kunskap när man röstar. 

Ltl Johan Ehn, replik  

Herr talman! När vi kommer in på detta med vad som är huvudval och 

vad som är ett annat val, där vet ltl Sundman att jag kanske har en an-

nan syn på den frågan än vad majoriteten här har. Jag hör till dem som 

tycker att kommunalvalet kommer i skymundan på grund av att valen 

ordnas samtidigt. Man borde ha skilt valen åt, då skulle den här frågan 

också bli mycket naturligare än en uppdelning av vilka nivåer som man 
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är med och kan rösta i. Jag tycker att det är besvärligt såsom det är i 

dagsläget. Kommunalvalet blir ett andrahandsval, precis såsom ltl 

Sundman nu beskriver det. Det blir ett val som lever väldigt långt i 

skymundan. Under kommande höst kommer största delen av tidningar-

nas rubriker att handla om lagtingsvalet, medan kommunalvalsfrågor 

försvinner bort. Det är väldigt synd, tycker jag.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Man får väl ta det här som en fortsättning på den diskussion 

som vi hade tidigare i anledning av en lagmotion som delvis sammanfaller 

med den här. Det finns tydligen olika åsikter, det kanske inte är partiåsikter 

utan enskilda ledamöter har olika uppfattningar. Jag har med åren blivit 

alltmer övertygad om att man ska ge 16-åringar rösträtt beroende på de hu-

vudargument som ltl Danne Sundman förde fram. Ungdomarna flyttar ofta 

bort just när de är förstagångsväljare. Då är det ofta svårt att rösta om man 

inte är på orten. Det gör att många avstår från att rösta. Röstar man inte 

första gången så är det inte lika lätt att börja rösta. Då är det mycket mera 

slumpen som i framtiden avgör om man röstar. De flesta av oss tycker väl 

ändå att det inte är en skyldighet utan en rättighet att påverka som så många 

som möjligt borde utnyttja. Ur den synvinkeln tycker jag att man ska över-

väga att föra in 16 års rösträttsålder, inte bara i kommunalvalet utan också i 

lagtingsvalet.  

Min erfarenhet är att 16-åringar är intresserade av principiella frågor och 

moraliska frågor. De är faktiskt inte bara intresserade av det finns ett café el-

ler en fotbollsplan i den egna kommunen. Deras intresse av samhällsfrågor är 

betydligt större, inte minst miljöfrågor men också globala rättvisefrågor och 

demokratiska frågor.  

Om det var ltl Johan Ehns idé att man ska öka intresset för kommunalpoli-

tiken genom att ge stöd åt 16-åringar så tycker jag att ändamålet helgar med-

len. Nog är det väl i första hand frågan om en demokratisk rätt. Sedan avgör 

den enskilda 16-åringen om han vill rösta i kommunalvalet, lagtingsvalet eller 

båda valen. Jag tror att det är väldigt viktigt att det är frågan om lagtingsval, 

för det upplevs ändå som intressantare och omfattar betydligt mera sam-

hällsdebatt och frågor än kommunalpolitiken.  

Nu känner jag inte till kyrkovalet, men jag kan tänka mig att det var ganska 

få som röstade med tanke på att det inte är så intressant. Vad kyrkofullmäk-

tige i de olika församlingarna tar för beslut är inte något som är på första si-

dorna på löpsedlarna. Det kanske borde vara det men så är det inte. 

Om man ser på historien så finns det paralleller till förslaget att 16-åringar 

skulle ha rösträtt men inte vara valbara. När man gav kvinnorna i USA rätt 

att rösta så gjorde man det före man gav kvinnorna rösträtt i Finland. Kvin-

norna var inte valbara, de hade enbart rösträtt. Rätten att kandidera kom be-

tydligt senare och då var det ändå frågan om vuxna människor men de var av 

ett underordnat kön, som det hette. På den fronten har det blivit bättre. Jag 

tror nog också dagens unga är lika kloka som dagens äldre och åldringar. De 

har mycket information. Deras utbildning är mycket bättre. De har föräldrar 

som ägnar sig mycket åt dem och diskuterar. Jag tror att det här bara är till 
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fördel för samhället. Ungdomar är inte vuxna på tillväxt, de ska direkt kunna 

påverka.  

Jag menar att det här inte kan bli verklighet det här valet. Man måste se 

fram till 2015. Under den tiden måste man också garantera att informationen 

och utbildningen av ungdomarna i fråga om politik, speciellt om partipoliti-

ken, kommer in i skolsystemet. De som har hand om demokratiutvecklingen i 

skolorna är ju lärare som på något vis ska försöka vara neutrala och beskriva 

vårt demokratiska system och de politiska partierna. Det gör de säkert efter 

bästa förmåga, men en del av lärarna är ju själva partipolitiker. Det där tycker 

jag är väldigt generande att inte partierna kommer in i skolorna. Det kan inte 

vara lärarna eller direktioner som sätter stopp för det. Om man ska ha 16 års 

rösträtt så ska det också ingå i undervisningen och vara möjligt att partierna 

kommer in i skolorna. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag låg lite lågt i den här debatten för det är ju risk att det 

blir en upprepning. Jag hade en lagmotion som vi behandlade här för ett 

par veckor sedan. Det som ltl Sundback förde fram om ungdomars för-

måga så håller jag med om ganska mycket. 

När det gäller lagmotionen så enligt lagtingsordningen ska de be-

handlas före och motionen gick till lagutskottet så jag hoppas att ltl 

Sundback kan ta tag i den, trots att den bara tar sikte på kommunalva-

let. Jag har försökt orientera mig väldigt noga om hur det är på andra 

ställen. Jag konstaterade att man jobbar på att sänka rösträtten på prov, 

som det uttrycktes ifrån flera olika länder. Det låter väldigt märkligt. 

Ungdomarna får prova rösta, men om de inte röstar tillräckligt bra så tar 

man tillbaka rösträtten. Det finns någon typ av försiktighet. Mot den 

bakgrunden ville jag att man skulle börja med kommunalvalet och se 

vilka konsekvenser det får, sedan utvärdera det och så gå vidare till lag-

tingsvalet. Jag hoppas att ltl Sundback, som brukar vara en driftig leda-

mot, kan få lite fart i lagutskottet. Då borde vi få det här på plats.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, jag kan lova att jag ska driva frågan men då kommer jag att lägga in 

lagtings- och kommunalval. Det kommer att vara mitt förslag. Det beror 

väl på om det finns enighet om det, annars kommer jag inte att driva 

det. Då får jag väl driva motionen. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Vi pratade om att kompromissa här tidigare. Om det finns en möjlighet 

att komma lite framåt så får man väl ta den lilla möjligheten istället för 

att stå och stampa på stället. Vi får väl se vad utskottsbehandlingen ger. 

Sakkunniga ska säkert höras och det ska inhämtas information ifrån 

olika håll och kanter, hoppas jag. Huvudorsaken till att jag begärde re-

plik på ltl Sundbacks anförande var att jag ville få en utfästelse om att 

man börjar jobba med de här frågorna. Vad slutresultatet blir sedan är 

säkert svårt att svara på nu. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag kommer inte att utgöra något hinder för att de här frågorna ska be-

handlas. Det hindret finns nog på annat håll. Jag förstår överhuvudtaget 
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inte att man skulle begränsa det till kommunalvalet ur ungdomarna 

synvinkel. Det är något slags äldre förbehåll att de inte förstår sitt eget 

bästa och därför ska de inte rösta. Men som ltl Sundman sade så kom-

mer hälften av dem att vara över 16 år. Det är egentligen inte så att alla 

är 16 år, utan de är i varierande ålder. Jag har nog faktiskt, herr talman, 

större tilltro till ungdomarna jämfört med min generations samtida 

människor som kanske inte har utvecklats hela livet.   

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Johan Ehn, replik  

Herr talman! Jag håller i mångt och mycket med det som ltl Sundback 

säger i sitt huvudanförande. Det viktiga skulle vara tegen framåt. Min 

argumentation har framförallt varit att när man har varit ut och diskute-

rat politik med ungdomar så har det mest handlat om frågor som rör 

kommunalpolitiken. Därför har det varit en utgångspunkt att börja med. 

Jag hör till dem som kanske ofta tycker om att ta utveckling steg för 

steg. Jag vet att ltl Sundback kanske är mera progressiv på det sättet. 

Det viktiga är att man skulle få det här att vandra framåt. Det finns ett 

utmärkt exempel i den lagmotion som nu ligger att ta det här steget 

framåt. I mångt och mycket delar ltl Sundback och jag åsikterna i den 

här frågan. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, det är väl det som är frågan. Man kan hänvisa till olika diskussioner 

som man haft med ungdomar. Men vilka slutsatser man drar av det kan 

sedan vara olika.  

Jag är lite besviken på många av mina kollegor. Jag har varit med om 

många val och då ska bl.a. ungdomarna få säga vad de vill. Jag tycker att 

många politiker ändrar på sig i de där diskussionerna och blir väldigt in-

ställsamma. Man vill få ungdomarna att önska någonting och så ska 

man visa på att man kan förverkliga det som kommunalpolitiker eller 

lagtingspolitiker. Nu är det aktuellt med bandens utrymmesbehov. Jag 

tror att vi kommer att se många förslag angående detta. 

Nej, jag tycker nog att det krävs ett djupare engagemang. Man måste 

in i skolorna och ge ungdomarna förutsättningar att verkligen fördjupa 

sig i politiken.  

Ltl Johan Ehn, replik  

Herr talman! Även där delar jag åsikt med ltl Sundback om att vi måste 

se till att vi partier finns ute i skolorna. Dels handlar det säkert om ett 

visst motstånd i skolorna för att släppa in oss. Man har haft en rädsla för 

att om vi kommer en och en så kommer vi att hjärntvätta ungdomarna. 

Det tror jag är en överdriven rädsla. Ungdomarna tänker nog själva, det 

är helt klart min uppfattning.  

Det gäller nog också för oss att vara lite mera påstridiga som partier. 

Vi har inte heller gjort fullt ut. Jag pratar framförallt för mig själv. Jag 

tycker att vi kunde ha varit mera påstridiga att komma ut och driva det 

här tillsammans. I det här fallet handlar det ju inte om att konkurrera 

sinsemellan, utan snarare om att ge kunskap om vad det finns för olika 
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alternativ, just det som ltl Sundback var inne på. Sedan är det ungdo-

marna som väljer. 

Det som har fått mig att tveka i följande steg är när man ser runtom-

kring hur andra stater och länder har valt att göra så är det framförallt 

just på den kommunala sidan som man har gått in och gett rösträtt, me-

dan man har hållit tillbaka vad gäller val till parlament och den nivån.  

Talmannen  

Replikskiftena är avslutade. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitte-

ras till lagutskottet. 

Remiss 

10 Nato och Ålands status 

Ltl Mika Nordbergs hemställningsmotion (HM 31/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns. 

Diskussion  

Ltl Mika Nordberg 

Talman! Om Finland bestämde sig för att ansöka om medlemskap i Nato, hur 

skulle detta påverka Ålands demilitarisering och neutralisering? Det var frå-

gan som jag ställde mig när jag hade möjlighet att bekanta mig med Natos 

högkvarter i Bryssel.  

Med tanke på det oroliga läget runt om i världen är ett eventuellt fin-

ländskt medlemskap i Nato kanske mer aktuellt än någonsin. Finland är idag 

redan en fredspartner med Nato, vilket i sin tur betyder att Finland har en 

ständig representation i Bryssel i direkt anslutning till Natohögkvarteret. 

Även gemensamma Natoövningar där Finland har deltagit har förekommit i 

vår direkta närhet. Skulle samarbetet utvidgas ytterligare så att Finland an-

sökte om fullt medlemskap i Nato så aktualiseras frågan; hur påverkar detta 

Ålands demilitarisering? 

Finland har i tidigare internationella sammanhang kanske inte alltid varit 

så intresserad att framföra Ålands särställning i samband med uppgörandet 

av dessa. Därför skulle en så kallad stresstest vad gäller denna fråga vara av 

intresse. Det skulle vara av största vikt att få fram en plan hur man garanterar 

Ålands speciella status vid eventuella förhandlingar om Natomedlemskap för 

nationen Finland.  

Med hänvisning till detta föreslår jag att min motion nr 31 med följande 

kläm behandlas av lagutskottet. Tack.  

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Det finns ett önskemål från några debattörer att bordlägga det 

här ärendet för att få diskutera det också med landskapsregeringen. Jag antar 

att datum för bordläggningen tidigare var bestämt till den 29 april. Jag lägger 

härmed fram ett sådant förslag. 

Jag vill ändå säga någonting i den här diskussionen när ärendet är uppe 

första gången. Jag vill börja med att säga att Finland och Sverige är med i 

Nato idag. Finland och Sverige har länge varit i allians med västländerna. 

Den verkligheten framkommer mer och mer i offentligheten, fast man har 

kallat sig alliansfri ända in i dessa dagar. Finland har dessutom haft dubbla 

lojaliteter när man hade en allians med Sovjetunionen och samtidigt hade ett 
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samarbete under täcket sig med väststaterna. Finland och Sverige är alltså 

med i Nato men man är inte medlemmar. Partnerskap for Peace samarbetet 

har inneburit att man på relativt lika villkor samarbetar och deltar i Natoop-

erationer utan att kunna vara med och besluta vid det gemensamma bordet. 

Nato har finurligt ordnat det på det sättet att man har andra gemensamma 

bord där PFP-medlemmarna får möjlighet att delta. 

Frågan som hemställningsmotionen tar upp; hur vi borde agera vid ett 

eventuellt formellt Natomedlemskap för Finland är ingen ny fråga. Det har 

diskuterats tidigare. Jag ska kort redogöra för de synpunkter som har kommit 

fram genom åren eftersom det här nu i 20 år har varit ett särskilt intresseom-

råde också för mig.  

Det har konstaterats att Svalbard är internationellt demilitariserat och hör 

formellt till Norge som är Natomedlem. Svalbards demilitariserade status har 

inte inom Nato utgjort något problem. Inom Nato finns ytterligare hos med-

lemmen Grekland några grekiska öar, som gränsar till Turkiet, som är demili-

tariserade sedan länge. De har inte heller skapat någon intressekonflikt inom 

Nato. Huruvida det finns särskilda avtal inom Nato när det gäller både Sval-

bard och de grekiska öarna kan jag inte svara på.  

Frågan blev aktuell när partnerskap for Peace organisationen höll sin ge-

mensamma militärövning i Åbolands skärgård i fjol. Då var vi väldigt aktiva i 

bl.a. självstyrelsepolitiska nämnden och från självstyrelsemyndigheterna att 

kunna informera Natomedlemmarna om Ålands särskilda ställning. Det lyck-

ades på det viset att tillsammans med Ålands Fredsinstitut togs det fram ett 

informationspaket som sedan kunde överlämnas till parterna i den här öv-

ningen, vilket också var en markering av vår ställning och att inte skapa något 

problem för PFP-länderna inklusive Nato. Man hade den här specialställ-

ningen för Åland.  

Utöver detta har Ålands Fredsinstitut givit ut en skrift där Teija Tiilikainen 

mycket sakkunnigt har skrivit just om den fråga som motionären Mika Nord-

berg tar upp och behovet av en sådan reglering av Ålands ställning i förhål-

lande neutraliseringskonventionen och demilitariseringskonventionerna. 

Hon kom till den slutsatsen i den goda utredningen att det inte borde vara 

några problem överhuvudtaget.  

Rent generellt har jag också i olika sammanhang framfört den synpunkten 

att det kunde vara bättre för demilitariseringen och neutraliseringen om inte 

Finland ensamt i en krigssituation skulle ha ansvaret. Man kan säga att an-

svaret i praktiken är ensamt, så var det under andra världskriget, under både 

vinterkriget och fortsättningskriget, att Finland hade enligt konventionen 

från 1921 ensam ansvar för försvaret av Ålandsöarna såsom det framkommer 

av konventionen. Det innebär inte att Åland skulle vara demilitariserat under 

krigstid. Konventionen anger att Finland ska vara militariserat under krigs-

tid, men det finns vissa begränsningar för den militariseringen. Under krigs-

tid ska konventionsstaterna, med Finland i spetsen, tillse att neutraliseringen 

upprätthålls för Ålands del. Det gjordes då. 

I ett nytt krig i vårt område, Gud förbjude, så har den tekniska utveckling-

en blivit sådan att Finlands kapacitet att göra det som konventionen kräver av 

Finland, att skydda neutraliteten, blir en ganska hopplös uppgift. Då kunde 

ett bredare försvarspolitiskt samarbete, antingen i form av det numera i.o.m 

Lissabonavtalet etablerade EU:s säkerhetspolitiska samarbete eller det som 
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är väldigt likartat, Natosamarbetet, vara den ultimata garanten för Ålands 

neutralisering i kristid. Det är en spekulation som var och en kan fundera på.  

Herr talman! Avslutningsvis tror jag att önskemålet i motionens kläm om 

att landskapsregeringen nu skulle försöka åstadkomma ett avtal om Ålands 

status i vid ett Natomedlemskap inte kommer att vara möjligt, av det skälet 

att före ett formellt Natomedlemskap blir aktuellt överhuvudtaget för Finland 

så ingår man inte den typen av avtal. Däremot finns det orsak för oss alla med 

kanske självstyrelsepolitiska nämnden i spetsen att fortsätta de utredningar 

som är gjorda och särskilt den utredningen som Teija Tiilikainen gjorde över 

behovet av regleringar i anledning av ett eventuellt Natomedlemskap och för-

hållande då till 1921 års konvention särskilt. Men sannerligen lika mycket 

faktiskt till 1940 års bilaterala avtal mellan Finland och Sovjetunionen som 

från 1991 är övertaget av Ryssland.  

Ltl Mika Nordberg, replik 

Talman! Jag är helt övertygad om att ltl Roger Jansson är mera insatt i 

de här frågorna än vad jag som motionsställare är. Det är intressant att 

det här inte är någon ny fråga. Den här klarheten som ltl Roger Jansson 

tog fram ifrån Ålands sida när det gäller status över Ålands demilitarise-

ring och neutralisering den kan te sig som ganska solklar från åländsk 

sida. Jag tror att från motparten, från Finlands sida, är det kanske inte 

alla gånger lika klart och tydligt. Det byter personer också på olika posit-

ioner. Jag är inte alls övertygad om att det skulle vara fel att man skulle 

klargöra den här saken så att båda parter vet var man står i den här frå-

gan.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det är alltid en klok tanke. Det är också något som behövs 

vet jag av egen erfarenhet. För jag har talat med militära beslutsfattare i 

landet som har uttryckt en förhoppning om att demilitariserings och ne-

utraliseringskonventionen skulle nullifieras vid ett Natomedlemskap för 

Finland så är det inte. Det kan t.o.m. innebära en förstärkning av den 

och samma talespersoner skulle verkligen inte vilja ha en sådan situat-

ion. Det tror jag är en viktig aspekt som man borde jobba vidare med.  

Även detta som motionären skriver i ingressen här till sin motion om 

handlingsplanen tror jag är en intressantare än det som framförs i 

klämmen.  

Ltl Mika Nordberg, replik 

Talman! Det är precis det som är lite min poäng i den här motionen. Att 

arbeta förebyggande så att om man kommer till vägs ende, som jag även 

nämnde i mitt anförande, stresstest. Man utför stresstest idag på banker 

för att se om man eventuellt kommer i en situation som man kanske inte 

vill hamna i hur klarar vi då av det? Samma sak gäller med kärnkraft-

verk runt om i Europa de ska också stresstestas. Min tanke i den här 

motionen var att man skulle kunna vidtaga förebyggande åtgärder för 

att bara klargöra situationen helt enkelt. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det är bra. Jag rekommenderar kollegan Nordberg att tala 

med sin representant i självstyrelsepolitiska nämnden, så att de här 
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synpunkterna som han har kommer fram på ett tydligt sätt. Men kanske 

också vid den här fortsatta diskussionen som vi förhoppningsvis ska föra 

efter en bordläggning i den här frågan med landskapsregeringen. Det 

finns en del att framföra till dem också. Det är faktiskt lite bekymmer-

samt idag att landskapsregeringen inte egentligen har någon som är 

specialiserad inom det här området mera och fullt intresserad. Därför 

blir det inte hemskt mycket jobb gjort. Det kan hända att man nu försö-

ker utbilda sin personal till att man får det efterhand, men det har varit 

nu i några år ett bekymmersamt läge till den delen.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat. Under diskussionen har ltl Roger Jansson föreslagit att ären-

det ska bordläggas till den 20 april.  Bordläggning kommer därför att ske. Önskar någon 

uttala sig om bordläggningstiden? Ärendet bordläggs till den 29 april. 

Remiss 

11 Riskapitaltillgången 

Ltl Roger Janssons m.fl. hemställningsmotion (HM 48/2010-2011) 

Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare tillfälle. 

Remiss 

12 Nytt avgiftssystem för skärgårdstrafiken 

Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 26/2010-2011) 

Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare tillfälle. 

Remiss 

13 Förkortad Föglöförbindelse 

Ltl Roger Janssons m.fl. hemställningsmotion (HM 49/2010-2011) 

Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare tillfälle. 

För kännedom 

14 Posttjänster 

Landskapsregeringens framställning (FR 15/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum 13.04.2011. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls 13.04.2011. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl.17.05). 
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 29 ledamöter är närvarande.  

Bordläggning 

1 En översyn av bestämmelserna om sexualbrott 

Lagutskottets betänkande (LU 21/2010-2011) 
Vtm Gunnar Janssons m.fl. hemställningsmotion (HM 11/2010-2011) 

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 18.04.2011. Godkänt. 

Bordläggning 

2 Kärnkraft och slutförvar av radioaktivt avfall 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 7/2010-2011) 
Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 41/2008-2009) 

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 18.04.2011. Godkänt. 

Remiss 

3 Posttjänster 

Landskapsregeringens framställning (FR 15/2010-2011)  

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet . Godkänns?  

Diskussion. 

Minister Roger Eriksson 

Herr talman! Vi har nu på vårt bord landskapsregeringens framställan om 

posttjänster. Det här är en ganska teknisk lag som inbegriper två olika områ-

den, mervärdesskatteområdet och posttjänster. Själva politiken är relativt 

enkel. 

Bakgrunden är följande. Inom EU har antagits det s.k. postdirektivet, som 

senare ändrats i syfte att öka konkurrensen inom postsektorn. Landskapet 

har notifierat direktivet och det implementerades 2007. Definitionen av ut-

trycket "samhällsomfattande tjänst " måste omformuleras. Det är det som 

framställningen tar sikte på. Tanken är att avgränsa vilka produkter och 

tjänster som inte ingår i de samhällsomfattande tjänsterna.  

Samtidigt pågår det en ändring av mervärdesskattelagstiftningen i riket, 

främst p.g.a. EU-domstolens dom. Domen innebär att de samhällsomfat-

tande posttjänsterna skall vara befriade från skatteplikt. Lagstiftningstekni-

ken i riket är att mervärdesskattelagen kommer att hänvisa till vår landskaps-

lag om posttjänster. Därav denna förändring i framställningen, då den nuva-

rande definitionen inte är förenlig med postdirektivet.                                                                                               

I framställningen ingår även kvalitetsnormer för de samhällsomfattande 

tjänsterna, så att de även berör brevförsändelser mm. I beredningsarbetet har 

bl.a. Posten på Åland hörts som har framfört synpunkter som vi har beaktat i 

tillämpliga delar. Både direktiv och domen kräver att vi gör dessa åtgärder. 

Tanken är att de här ska träda i kraft samtidigt 

Avvikande regler, olika regler för mervärdesskatt skulle, enligt Posten på 

Åland, innebära ett enormt tilläggsarbete. Man måste skilja på vilka produk-

ter och tjänster som är mervärdeskattepliktiga respektive skattefria.  

Talmannen 

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

4 Avfallsdirektivet 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 6/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 12/2010-2011) 

Först tillåts en allmän diskussion och efter det att diskussionen avslutats kan det väckas 

förslag enligt 54 § 2 mom. lagtingsordningen om att ärendet ska remitteras till stora ut-

skottet.  

Diskussion. 

Ltl Åke Mattsson 

Herr talman! Det här är ytterligare ett i den långa raden av implementeringar 

som vi har fått till social- och miljöutskottet. Nu gäller det avfallsdirektivet. 

Inom miljöområdet är man ganska aktiv just nu med implementeringar från 

EU:s sida. Vi samtliga här är ganska tillfredsställda med att EU har tagit ett 

helikopterperspektiv på det här och arbetar för en bra miljö i hela gemen-

skapen. Inget enskilt land ska på bekostnad av miljön skaffa sig konkurrens-

kraft.  

Lagframställningen har begränsats att gälla bara implementeringen av av-

fallsdirektivet och ingenting annat. Det här har föranlett att vi i social- och 

miljöutskottet har uppmanat landskapsregeringen att prioritera den här frå-

gan. I debatten här i salen hänvisades till avfallsplanen, som togs fram 2010 

och där nämnde man att man skulle se över hela avfallshanteringen i land-

skapsavfallslagen, men man har inte hunnit med det. En anledning till det är 

att det har kommit en s.k. formell underrättelse när det gäller lagstiftningen, 

vi ligger efter lite med implementeringen så man tyckte att det var viktigare 

att prioritera att man hade EU-paragraferna i ordning.  

Tittar man vidare på framställningen har vi varit in och tittat i arkivet och 

jämfört lite och kan konstatera att man har lyckats bra i implementeringen. 

Det finns ingenting att anmärka just där. Däremot kan man se att vi inte har 

lyft in artiklarna ordagrant utan vi har formulerat in dem ganska mycket för 

att anpassas till vår lagstiftning, man har gjort vissa omskrivningar. För den 

skull har man tagit och ändrat vissa benämningar och beteckningar så att det 

ska anpassas mera till EU-lagstiftningen. Det underlättar enligt tjänstemän-

nen väldigt mycket vid implementeringen, det är ganska viktigt att vi har så 

lika som möjligt. När det inte gäller egna unika lokala uttryck så kanske vi 

kan anpassa oss till att förändra oss på det sättet. 

Vi har konstaterat vissa tryckfel och förändringar. Ett tryckfel som var 

ganska markant var att en hänvisning var fel, i 2 § hänvisade man till ett fel-

aktigt stycke. Vi ändrade på det och i samband med så funderade vi lite på 

vad förordningsfullmakten riktigt gällde. Det finns väldigt många fullmakter 

och vi har granskat dem ingående och även diskuterat dem med lagbered-

ningschefen och konstaterade att de är tillfyllest. De är lite speciella. Man kan 

nämna en som kuriosa, t.ex. vid fiskodlingar så blir det avfall, slakteriproduk-

ter, men man kanske kan utvinna olja för att använda till bränsle. Hur det ska 

gå till och vilka regler som ska gälla kanske man måste ha via en förordning. 

För övrigt är vi tillfreds med avfallsdirektivet och vi har implementerat det 

så vi föreslår att det ska godkännas. 
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! I samband med remissen hade vi ganska mycket diskuss-

ioner om avfallshanteringen på Åland, om hur bra vi egentligen är. Det 

kretsade mycket kring prioritetsordningen. I den vill man öka mängden 

återvinningsbart material och man vill minska på det som måste depo-

neras. Man hänvisar i framställningen till avfallsplanen som utskotts-

ordförande här pekade på. Jag ställde då frågan var vi står idag. Här 

sägs vilka mål vi ska uppnå 2020, dvs. 60 procent av avfallet ska åter-

vinnas, 30 procent av avfallet återvinns som energi och endast 10 pro-

cent ska deponeras. Hur ser läget ut i dag? 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Herr talman! Delar av det här ingår redan i framställningen och den ska 

vara implementerad 2013. Vi har också begärt att landskapsregeringen 

ska ta ett helhetsbegrepp om det här och vi hade kunnat, om vi hade 

väntat på en tjänsteman som tyvärr var på semester just nu, fått de ex-

akta siffrorna. De finns att tillgå för den som är intresserad, det är bara 

att höra med miljöbyrå så finns de att tillgå, men de var inte tillgängliga 

för utskottets del. Vi prioriterade lagstiftningen i och med att det var en 

ren implementering. Vi vet att det har aviserats en debatt angående den 

åländska avfallshanteringen i slutet av maj. Det kan vara bra att ha siff-

rorna då så kan man diskutera vidare. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag måste säga att jag är besviken på utskottet. Man går ut 

vitt och brett och säger att planen ska vara det styrdokument som ska 

gälla och det innebär väl att alla ska dra sitt strå till stacken och så kan 

man inte få fram uppgifter i en så elementär och grundläggande fråga 

som gäller målen. Om det bara är en tjänsteman som kan det här får vi 

hoppas att han överlever och kommer tillbaka så att vi någon gång får 

reda på vad som gäller. 

Det andra handlar om allt skräp som ligger kring i den åländska natu-

ren. Har utskottsordförande någon uppfattning om hur det kan omhän-

dertas? 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Herr talman! Jag kan bara hänvisa till tidigare presentation av den här. 

Vi har här just nu uteslutande inriktat oss på implementeringen av EU-

direktivet. Vi har gått in i direktivet och kontrollerat artiklarna där, är 

det överensstämmande, har landskapsregeringen gjort vad de har sagt 

att de ska göra. Det är ganska klart och uppenbart från framställningen, 

det är det som det handlar om. När man pratar om andra saker i salen 

och vi har väldigt gott om tid kan man eventuellt titta på de här sakerna, 

men vi ansåg att det var väldigt lågt prioriterat. Det fanns ingen som 

helst anledning att avvakta med betänkandet av den orsaken. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Som sades i remissen tillät lagframställningen egentligen dis-

kussioner kring det som gällde implementeringen. I utskottsbehandlingen 
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har det kunnat klargöras att det här faktiskt gäller hela sophanteringen på 

Åland. Det gäller alltså den övergripande avfallsplaneringen, antagande av 

kompletteringsdirektiv i anledning av den. I den avfallsplan som landskaps-

regeringen har tagit fram och godkänt 2010, har man också beaktat den 

kompletterande EU-regleringen. På det sättet var det en lite felaktig inform-

ation som talmännen gav när det gällde begränsningen av diskussionen. Det 

resulterade i alla fall i det att vi fick ett löfte från landskapsregeringen att det 

skulle hållas en särskild avfallsdebatt. Det är bra och därför är det rimligt att 

man också i samband med utskottets betänkande håller sig blott till direkti-

vet. Det här direktivet öppnar hela avfallshanteringsfrågan via avfallsplanen.   

I det sammanhanget vill jag säga att det som är nytt och som berördes 

ganska mycket av flera talare i remissen, gällde det avfallsförebyggande pro-

grammet. Det ska vara implementerat också här på Åland senast den 12 de-

cember 2013 så det finns tid kvar. Då är det intressant att i utskottet ta del av 

avfallsplanen, som enligt landskapsregeringens uppfattning innehåller en så-

dan förprogrammerad plan för avfallsförebyggande åtgärder. Det finns i den 

här avfallsplanen från 2010 kapitel 2.2 avfallsförebyggande program för att 

minska avfallets mängd och farlighet. Där finns mål och åtgärder som det för 

övrigt finns i planen, fulla mål och åtgärder, de finns för den som vill läsa.  

Här finns ett antal punkter av avfallsförebyggande art. Vid genomläsning 

av punkterna kan man se att en hel del är på gång och en hel del är delvis 

gjort, men sedan finns det ganska mycket som inte är gjort, som är svagt på 

gång och så finns det nog när man läser direktivet en hel del som inte är till-

räckligt. Landskapsregeringen är medveten om det också, men det blir väl 

närmast kommande landskapsregeringar, som måste titta på och utveckla 

den här delen om det avfallsförebyggande programmet fram till december 

2013. 

Herr talman, för övrigt ser jag fram emot den avfallsdiskussion som ska 

hållas. Vill man hitta akilleshälar hos den sittande landskapsregeringen hittar 

man två sådana i samband med avfallshanteringen. Man hittar en akilleshäl i 

samband med landskapsregeringens bristande fiskodlingsmiljöpolitik och 

man hittar det i samband med just det som det här direktivet gäller, att i 

medlemsstaterna få en helhet för avfallshanteringen så att man minimerar 

avfallen och tar till vara avfallen på bästa möjliga sätt och på mest kostnads-

effektivt sätt för medborgarna. Det är väl nog en av akilleshälarna för land-

skapsregeringen att man har fått det att bli sämre efter att kommunerna har 

gått in för Miseorganisationen, de flesta kommuner faller nu sönder. Det be-

tyder att det embryot till en enhetlig och sammanhållen plan slås sönder un-

der den här fyraårsperioden. Vad blir kvar? Jo, det blir enskilda kommuners 

enskilda system som i allmänhet, det kan hända att Lemland är ett undantag, 

men jag tvivlar även på det, är mindre kostnadseffektiv och ger ett sämre re-

sultat. Det ger det som ltl Sundback sade, avfall ute i skogarna på nytt och det 

är en tillbakagång i avfallshanteringshänseende.  

Jag böjer mig inför presidiets uppfattning om att den debatten tar vi inte 

huvudsakligen i det här ärendet utan vi tar den senare. Jag hoppas att land-

skapsregeringen håller sitt löfte till den delen och att det kan bli en sådan de-

batt. Den är väsentlig att ta i slutet av den här mandatperioden för att göra en 

genomgång av hur den här viktiga frågan politiskt har hanterats under de 

gångna åren. Det har skett en tillbakagång. Tack. 
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Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Man har två akilleshälar och den andra akilleshälen är 

kommunerna. Det har stått i upprepade budgetar och tilläggsbudgetar 

som landskapsregeringen har levererat till lagtinget, att landskapsrege-

ringen har varit beredd att delta i infrastruktursatsningar med ett enda 

syfte att få ner kostnaderna för avfallshanteringar. Responsen från 

kommunerna har varit noll. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det här blir en politisk diskussion av det skälet att det är 

fel av mig att säga i miljöpolitiken att den här är den andra akilleshälen 

för landskapsregeringen eftersom den främst är en akilleshäl för ett 

parti, som det partiet är mycket väl medveten om. I valkampanjen för 

fyra år sedan gick man ut och sade att man skulle skrota ner Mise, det 

som kommunerna hade försökt bygga upp och göra något vettigt av. 

Man sade att det bara var galenskap och kanske några också blev invalda 

på grund av den starka kritiken. Jag hade också en stark kritik mot Mi-

seorganisationen, hur den var uppbyggd, men jag gick aldrig ut och sade 

det. Vi sade att kommunerna tillsammans måste försöka åstadkomma 

bästa möjliga organisation av den här starten man har tagit. Det hade 

varit en klokare politik om alla partier hade gjort på det viset.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Visst blir frågan synnerligen politisk. Ltl Roger Jansson 

angriper liberalerna så jag passar på att svara för liberalerna också. Ef-

tersom det är så att liberalerna inte själva kan lösa frågan i kommunerna 

så är det hur liberalerna har presenterat upprepade förslag, som vi har 

varit ganska ensamma om. Jag vill härmed dela ut ägaransvaret av Ra-

faelsfrågorna till övriga partier också. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! När jag tittar i backspegeln och funderar på historien och 

kommer fram till några akilleshälar för andra politiker så är det en ana-

lys jag gör. Jag har ingen orsak här att särskilt idag kritisera liberalerna 

för detta utan det är lätt att konstatera att vad har resultatet blivit av den 

typen av politik. Då är det bra med självrannsakan. Jag har fått rann-

saka mitt eget samvete i många politiska frågor genom åren och har fått 

konstatera att jag måste ändra riktlinje på politiken för att det ska bli 

bättre för Åland. Detsamma är det för den här frågan, det var olyckligt 

för fyra år sedan det som hände och resultatet ser vi idag och det är inte 

alls bra. Läser man EU-direktivet och EU:s målsättning för den här de-

len av miljöpolitiken ser vi att vi visserligen har en fantastisk sortering 

på Åland, det är bland den bästa i världen, men för övrigt har vi inte alls 

lyckats alls med samordningen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Frågan om avfallshantering berör så gott som alla medborgare 

och företag. Alla är på ett eller annat sätt engagerade i avfallshanteringen. 

Många är också villiga att göra stora uppoffringar för att vi ska få till stånd en 
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välfungerande avfallshantering. Jag har själv varit med i Mises arbete och för 

oss, som frivilligt har gått med i organisationen och försökt göra det bästa vi 

kan, så har det varit tungt med landskapsregeringens deltagande i den dis-

kussionen.  

Vi vet alla att lantrådet har sagt att hela organisationen ska läggas ner och 

ministern har på olika sätt varit otydlig för den verksamheten. Jag uppfattar 

att det inte har förbättrat förutsättningarna för de kommuner som jobbar i 

den organisationen att driva den vidare. Det beror på att regeringens ansva-

riga inte har sett sin uppgift i det här sammanhanget.  

I den här avfallshanteringsplanen ingår ett jättestort kapitel om hur hela 

verksamheten ska organiseras och den är till vissa delar i strid med det vi har 

diskuterat i Mariehamns stad. Det börjar nästan gränsa till ett ministerstyre 

utöver det här huset. Det kan väl inte vara så att en kommunal angelägenhet 

ska styras från regeringens kanslier här i huset.  

Regeringens uppgift är att tillse att det finns lagar och regelverk som vi, 

som i praktiken ska organisera avfallshanteringen, kan följa bland annat i 

kommunerna. Den stora svagheten har varit producentansvaret. Där finns 

fortfarande ett visst missnöje. Mise har åtagit sig en del så det kanske lite för-

bättrar situationen, men jag är osäker på om det faktiskt är en hållbar lös-

ning.  

Liberalerna har blandat ihop sitt partipolitiska intresse, som redan skapa-

des inför föregående val när man kritiserade Mise kollosalt, avgiften och så 

vidare. Man har försökt driva den politiken när man har suttit i regering, vil-

ket har varit olyckligt för hela den här frågan. Det blir ju ingenting av att det 

ska läggas ner, det fattar väl vem som helst, det kan inte lantrådet bestämma 

utan det är de kommuner som är med.  

Många har dragit öronen åt sig och gått ur, vilket inte har gjort arbetet lät-

tare, men det har gått åt rätt håll, vi har fått kontroll på kostnaderna och 

verksamheten är effektiv och väldigt ambitiös. Sedan finns frågan om kostna-

derna och det är faktiskt inte heller ministerns sak. Det är en kommunal 

verksamhet som ska finansieras via kommunala avgifter. Så har vi beslutat i 

Mise enligt den självstyrelselogik som gäller för kommunerna. Sedan har mi-

nistern efter många om och men föreslagit att vi ska göra vissa investeringar 

och hon säger sig vara beredd att satsa pengar på det. Hur länge kan man lita 

på ett sådant löfte? Regeringar kommer och går och finns det inte reglerat 

någonstans är pengarna säkert försvunna.  

Det blir ju inte heller billigare för skattebetalarna om en del av kostnaden 

ska betalas via landskapets budget och inte bara via kommunernas. Man 

måste se till helheten och inte nu försöka driva någon slags partipolitik i den 

här frågan. Det är bra om vi får en allmän diskussion i ärendet. Åland har en 

mycket ambitiös politik på kommunal nivå om alla kommuner, som jag är 

övertygad om, gör sitt bästa de kan utgående från sina förutsättningar.  

Sedan poppar tanken alltid upp att man inte ska föra bort avfallet från 

Åland, det är på något sätt lite skämmigt att vi ska ta vara på det här. Det är 

en bra ambition, men förbränningsidén vill inte riktigt lösa det här, i alla fall 

inte i någon hast. Om kommunerna nu får arbeta på i den riktning som det 

här arbetet har tagit med stöd och förbättringar i lagstiftning och andra re-

gelverk tror jag säkert att det här kommer att bli bra. 
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Ltl Åke Mattsson, replik 

Herr talman! Kortfattat tänkte jag när det gäller avfallsplanen som har 

berörts i tidigare anförande och som också finns i remissdebatten och 

som ledamot Sundback frågade efter, så finns det statistik för 2008, 

men 2010 års statistik är fortfarande inte färdigt producerad. Man borde 

vara tydligare i remissdebatten om man frågar efter saker och ting, om 

det är meningen att vi i utskottet alltid ska läsa igenom det här, göra en 

utredning och berätta om det i salen eller om det räcker att vi förvissar 

oss om att materialet finns och var och en kan på eget initiativ gå och 

hämta materialet. Jag trodde att det faktiskt skulle räcka med att vi sade 

att det här finns, gå och hämta det om ni vill ha det. Att vi inte behöver 

bära upp det hit. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag menar nog att den information som jag efterfrågade 

var av allmänt intresse. Återvinningsprocenten, det som ska användas 

för energiförsörjning och det som ska deponeras. Det var 60/30 och 10 

procent 2020. Den finns inte klassificerad i den formen i den rapport 

som utskottsordförande presenterar här. Där är det uppsplittrat på allt 

möjligt. Det är från kläder till batterier osv. Jag frågade ministern ef-

tersom hon hänvisade till avfallsplanen, det är den som ska lösa frå-

gorna i framtiden, var vi står idag, de uppgifterna fick jag inte då, nu 

frågar jag utskottet och då får jag dem inte heller för den tjänsteman 

som har det är på resa. Så fungerar vår förvaltning. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Avfallsstatistik förs av ÅSUB. Jag skulle vilja säga några 

saker också om arbetet med avfallsplanen, den är ingalunda något mi-

nisterstyre. Det har varit och är en kommunal produkt. Det är kommu-

nerna som gemensamt har tagit fram förslaget till avfallsplan, samtliga 

kommuner har varit med, även de som är utanför Mise. Den har varit 

ute på remiss och sedan fastställts av landskapsregeringen. Det gäller att 

ha reda på tankegångarna och strukturerna innan man börjar kritisera.  

När det gäller infrastrukturella satsningar som behöver göras just för 

att få ner kostnaderna för kommunerna och för medborgarna har det 

stått i flera budgeter, som landskapsregeringen har presenterat, det kan 

vara allt från balningsanläggningar till krossningsmaskiner, men det har 

inte kommit något sådant initiativ från kommunernas sida. Landskaps-

regeringen har också ett moment som heter Främjande av avfallshante-

ringen och därifrån har Mise fått en hel del medel. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Vi ska spara de här godbitarna till den allmänna debatten. 

Nu är det så, bästa ministern, att det inte är kommunerna som ska ut-

föra avfallshanteringsarbetet utan helst borde det vara mera privata fö-

retag. Kommunerna har ett myndighetsansvar, men inte ett operativt 

ansvar. Kommunerna, kan jag säga, behöver inga balningsmaskiner. 
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Talmannen 

Replikskiftet är därmed avslutat. Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. 

Väcks förslag om remiss till stora utskottet? Ingen remiss. Ärendets första behandling är avslutad.   

Första behandling 

5 Ändring av fornminneslagen 

Kulturutskottets betänkande (KU 4/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 13/2010-2011) 

Först tillåts en allmän diskussion och efter det kan det väckas förslag om att ärendet ska 

remitteras till stora utskottet.  

Diskussion. 

Ltl Johan Ehn 

Herr talman! En mycket omdebatterad fråga som utskottet nu har fått möj-

lighet att skriva ett betänkande kring. Jag noterade här när vi höll på och job-

bade med den här så blev jag lite småförskräckt inledningsvis för jag ser att 

framställningens nummer är 13. Framställning nr 13 sista året under föregå-

ende period gick inte så bra igenom i lagtinget. Det var förslaget som ledamot 

Camilla Gunell drog fram om en ny lag för gymnasieskolan. Vi ska hoppas att 

den här möter ett lite bättre öde än vad den gjorde. 

Nå, herr talman, till ämnet. Kulturutskottet har behandlat framställning nr 

13/2010-2011 från landskapsregeringen som handlar om ändringar av forn-

minneslagen. Utskottet föreslår kort och gott att lagtinget ska anta framställ-

ningen utan ytterligare ändringar. Det finns i vårt betänkande ett uppdrag till 

landskapsregeringen att titta lite närmare på möjligheterna att närmare 

komma överens med lantmäteriverket om att också kunna i fastighetsdatasy-

stemet få någon typ av anteckning om att det för en viss fastighet finns forn-

minne. Man ska försöka hitta en kombination med det egna registret och det 

fastighetsdataregister som lantmäteriverket upprätthåller för att få det här 

samarbetet att fungera på ett bra sätt. Vi har inte i utskottet klart i det här 

skedet närmare påvisat hur det här ska ske praktiskt utan vi hoppas att land-

skapsregeringen kan titta närmare på det här.  

Det var också ett uppdrag som gavs under föregående period till land-

skapsregeringen när det gällde fornminneslagstiftningen. Då handlade det 

om att man skulle föra in hela registreringen, alltså registreringen av forn-

minnen skulle skötas helt och hållet i fastighetsdataregistret. Där har land-

skapsregeringen fått det svaret från lantmäteriverket under gång sedan det 

här senast behandlades, att det inte är möjligt att göra på det sättet. Däremot 

så torde det finnas möjligheter att just göra någon typ av anteckning om att 

man kan söka vidare om mera information kring de här fornminnena i ett 

annat register. För att vinna större tydlighet och för att skapa bästa möjliga 

informationsflöde till medborgarna när det gäller att köpa och sälja tomter så 

föreslår vi att landskapsregeringen tittar lite vidare på det här.  

Jag förstod att det i remissen, herr talman, fördes en diskussion kring för-

ändringen som gäller den s.k. tvåårsregeln. Utskottet har där kommit fram 

till att vi stöder borttagande av tvåårsregeln utgående från det resonemang 

som man för i landskapsregeringens framställning. Vi har inte under behand-

lingens gång funnit något belägg för att det här nödvändigtvis skulle leda till 

att det blir dyrare för landskapet. Snarare är det så att utskottet ser att obero-

ende om vi gör det här så måste vi ta en ordentlig funderare från samhällets 
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sida vad det egentligen är för typ av fornminnen, som man vill bevara och när 

man ger möjlighet för det och när man inte gör det.  

Den här tvåårsregeln snarare ger möjligheten för både fornminnen, om 

man kan ge fornminnen möjligheter, men de får ligga kvar i marken och 

skyddas på bästa sätt där och dessutom tror vi att det finns en mindre risk för 

att man rusar iväg och känner att nu har jag en fornlämning här som jag för 

säkerhets skull begär att jag ska få rubba för att jag inte ska få en marknads-

minskning på min tomt.  

Här avvaktar man och ser framåt på vad som behövs. Behöver jag göra nå-

gon förändring av statusen på tomten mot vad jag har i dagsläget eller inte för 

man diskussionen i ett senare skede med landskapsregeringen. Det viktiga i 

det här är att vi får till stånd registreringen. Registreringen är det som gör att 

man som markägare har fått kännedom om att man har den här fornläm-

ningen på sin fastighet och att man då vet att det finns som en positiv sak. 

Man kan kanske använda det som att det är fint att ha en fornlämning på sin 

mark, men framför allt så begränsar det kanske möjligheten att kunna ut-

nyttja fastigheten fullt ut. På det sättet tycker vi att de förslag som landskaps-

regeringen nu lägger är goda och utskottet stöder framställning nr 13. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Tack för presentationen, ledamot Ehn. Det jag undrade 

över är om man i utskottet har funderat kring det om registreringspro-

cessen förlängs på grund av det här på något sätt och om det innebär 

några kostnader. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Vi har inte i den behandling som vi har haft här sett att 

den här processen skulle förlängas utgående från det här. Det är så att 

registreringsprocessen ska fortgå oberoende om det är en tvåårsregel el-

ler inte. Tvåårsregeln handlar snarare om rätten att i ett senare skede 

kunna söka om rätt att rubba fornlämningen, inte om när den ska vara 

registrerad eller inte registrerad. Först kommer registreringen och sedan 

kommer rättigheten som man tidigare hade begränsat till två år. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Jag tänkte mig att det kanske kunde uppstå en viss för-

längning. Vi kan dra oss till minnes att hela omregistreringen började 

2008 eller kanske t o m 2007 och den skulle göras med en extra anställd 

tjänsteman under två år. Nu har åren gått och vi är uppe i 2011 och det 

börjar bli mer än dubbelt så lång tid som det man hade avsatt från bör-

jan för att få det här slutfört. Därför intresserar jag mig för om lagstift-

ningsändringen har ytterligare förlängande effekter på hela processen. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Ingenting av det som vi har berört i behandlingen i utskot-

tet pekar åt det hållet att vi skulle få en förlängning av processen, fram-

för allt inte det som gäller tvåårsgränsen. När det gäller beskrivningen 

vad registret ska innehålla ser vi det snarare som så att det rätar ut de 

frågetecken som man hittills har haft kring hur ett register ska se ut. Här 

får man nu instrumenten som man behöver för att kunna slå fast de här 

bitarna. Utgående från det här ska man kunna ta sig vidare. Vad gäller 
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den tid som har förlöpt med hur länge registreringen tar har vi i utskot-

tet inte sett att det hänger samman med de förändringar som görs här, 

där är det andra orsaker som leder fram till det. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Det som väckte min nyfikenhet i kulturutskottets betänkande 

var just formuleringen: ”Utskottet föreslår mot bakgrund av detta att land-

skapsregeringen utreder en möjlighet att införa anteckningar om fornläm-

ningar i fastighetsdatasystemet”. Jag ställde mig frågan när jag läste det här 

om kulturutskottet var ovetande om att det var exakt samma sak som efter-

lystes den 19 januari 2006. Presentationen av ltl Ehn visade att det var man 

inte, man kände till det. Däremot hans förklaringar att tanken då var att man 

skulle sköta hela registreringen från lantmäteribyråns sida undrar jag verkli-

gen var den informationen har kommit från.  

Det var aldrig lagstiftarens mening och det var aldrig upp i diskussion i 

stora utskottet utan klämmen från den 19 januari 2006 lyder så här: ”Lag-

tinget hemställer om att landskapsregeringen utreder möjligheten att få 

uppgifterna i landskapets register av fasta fornlämningar införda i fastig-

hetsregistret”. Alltså man ville ha de båda registren kompatibla för att en fas-

tighetsägare, som äger mark eller någon som står i beråd att köpa mark, 

skulle veta att här finns det fornminnen. Det var någonting som var väldigt 

värdefullt, men att lantmäteriverket skulle sköta hela registreringen och det 

som sades i presentationen, måste vara någon sorts efterhandskonstruktion. 

Det var aldrig meningen.  

Det intressanta när man tittar på den här hemställan är att det är över fem 

år sedan lagtinget hemställde om det här, men ingenting har hänt egentligen 

när det gäller den här biten. Jag tycker att hela det här ärendet är ett ovanligt 

tydligt bevis på hur fruktlöst det är för detta parlament att lämna beställning-

ar, lämna hemställningar, de tas inte på allvar, listan kan göras hur lång som 

helst. Ofta när vi har noterat och påtalat att det är för lite lagframställningar, 

eller att de är bristfälliga lagframställningar hänvisar man till begränsade 

lagberedningsresurser. Det är svaret man alltid får. Tittar man på det här ar-

betet är det lagberedningsarbete som överhuvudtaget inte behövs, ibland är 

det bristande resurser, men ibland finns det tydligen hur mycket resurser 

som helst.  

Tittar man på pudelns kärna i den här problematiken gäller det att åter-

skapa förtroendet mellan förvaltningen och dem som har fornminnen på sina 

marker, de som berörs. Nu tror jag t o m att hörandena aldrig har hävdat att 

tvåårsregeln måste slopas. Det som är det viktiga är att man följer och använ-

der den lag som finns.  

Jag noterar i ett replikskifte att ledamot Gunell frågade om det här får en 

förlängande effekt. Jag vet inte vad frågan bottnar i, men det är självklart att 

den här lagframställningen har fått en förlängande effekt, man får tiden att 

gå, men närmare någon lösning kommer man inte.  

Ett av de konstlade motiven till de här framställningarna har varit att en 

fullmaktsförordning behövs. Därför ville jag speciellt rikta mig till kulturut-

skottets ordförande, ltl Ehn, varför duger inte den fullmaktsförordning som 
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finns i 26 §? Jag ställde den frågan i remissen och jag hoppas att kulturut-

skottet har tittat på den. Jag är också väldigt nyfiken på vad lagberednings-

chefen har sagt om det. Jag har konstaterat att han har hörts. 

En sak håller jag med kulturutskottets ordförande när det gällde presentat-

ionen, det viktiga är att registreringen kommer igång. Jag håller absolut med 

om det, det har vi väntat på i fem år så det är väldigt viktigt. 

Avslutningsvis, herr talman, jag tänker inte driva det här ärendet till om-

röstning, när inte ens mina goda vänner, de obundna, orkade driva den här 

frågan i kulturutskottet så får vi antagligen konstatera att också det här lop-

pet är kört. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag tror att det kom flera frågor i det här anförandet så jag 

återkommer i ett anförande för att försöka svara på frågorna. Jag åter-

kommer i ett anförande. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Bara jag får ta en kort detalj, det är ändå pudelns kärna. 

När det gäller hela den här framställningen, varför duger inte den full-

maktsförordning som finns i 26 §. Kan kulturutskottets ordförande 

svara på det? 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Gunnar Jansson 

Herr talman! Kulturutskottets korta, men välfyllda betänkande ger mig an-

ledning till tre reflexioner av vilka en delvis berörts. 

En fungerande marknadsekonomi förutsätter sådana samhällssystem där 

samhället och dess aktörer alltid vet vem som äger vad. Det har genom år-

hundraden visat sig vara av avgörande betydelse både för etablerare av mark-

nadsekonomin och nu på senare tid i Europa, alltså efter 1989, vid övergång 

till en sådan samhällsordning att registreringsväsendet är ett av de väsentliga 

och avgörande instrumenten för att en sådan övergång ska lyckas. Jag hade 

till och med personligen möjlighet att medverka i den typen av process i Est-

land efter 1991.  

För det första. För att registreringen ska fungera och därmed för att mark-

nadsekonomin ska fungera, naturligtvis känner vi alla till att bakgrunden för 

det är de ekonomiska värden och motvärden som egendom innebär. T ex att 

låna pengar eller på annat sätt driva företagsamverksamhet måste registre-

ringen vara rättssäker och att det måste finnas bara en sanning i de samman-

hangen. Därför menar jag att utskottet är på rätt när man diskuterar det av-

görande en säker registrering har. Vi ska nu för första gång i självstyrelsens 

fornminnesförvaltningshistoria gå in i ett, som vi hoppas, rättssäkert registre-

ringssystem och då är det helt avgörande att veta vilka juridik som omger 

egendomsförskjutningar i detta system. Dessa förskjutningar måste vara regi-

strerade och inskränkningar i äganderätt, förfoganderätt eller i borgensvärdig 

egendomen måste vara registrerade på ett sådant sätt att vem som helst kan 

när som helst kontrollera vad som gäller under förutsättning att det som 

finns i ett register gäller, motsatsen får bevisas. Man måste alltid i ett betän-

kande utgå från att det som finns där gäller.  



  

  583 

Härmed har jag också antytt vilken oerhörd betydelse registreringsåtgär-

der har. Det som kom fram i replikväxlingen med kulturutskottets ordförande 

är också riktigt. Det är oerhört avgörande att fastighetsdatasystemet, som in-

nehåller registreringar och registreringar av gravationer, alltså inteckningar, 

har en sådan koppling till de inskränkningar som kan följa av fasta fornläm-

ningar att vem det vara månde, en fastighetsförmedlare, en bank, en potenti-

ell köpare, en arvinge, en vem som helst, kan gå till ett register och få veta att 

beträffande fastigheten den och den gäller det och det. Sedan ska det finnas 

en anteckning som säger vad som gäller eventuell förekomst av fasta forn-

lämningar var vänlig och gå dit och dit. Så har jag uppfattat processen från 

första början. Jag tror att det var det som kollegan Andes Eriksson också av-

såg. Så fattar jag nog behandlingen 2006 av den dåvarande förändringen av 

fornminneslagen 2 § och den, får vi säga numera ganska, berömda ikraftträ-

delsebestämmelsen som fogades till lagen.  

För det andra. Rättssäkerheten. Av det föregående följer att marknadseko-

nomin inte fungerar i vårt samhälle utan ett rättssäkert registreringsförfa-

rande. Det här ger mig delvis möjlighet att, fast icke därtill tillfrågad, besvara 

kollegan Anders Eriksson fråga, vad är det för fel på nuvarande 26 §. 26 § i 

fornminneslagen säger att ”Närmare bestämmelser om verkställighet och 

tillämpning av denna lag kan utfärdas i landskapsförordning”.  

Den här förordningsfullmakten och det här har jag sagt några gånger, till-

kom med stöd av 1951 års självstyrelselag. 1991 års självstyrelselag har en 

förordningsfullmakt som är vidare. 21 § i nuvarande självstyrelselagen är vi-

dare än den förordningsfullmakt, som följde den gamla självstyrelselagen. 

Därför anser åtminstone jag och jag förstår också landskapsregeringen och 

kulturutskottet, att 26 § inte räcker till för att föra in materiella bestämmelser 

i en förordning eftersom den förordningsfullmakten som nu gäller enbart in-

skränker sig till verkställighet och tillämpning. Det här är teoretiskt resone-

mang, jag är fullt medveten om att motbevisning kommer och motbevisning 

tillåts, naturligtvis.  

För det tredje. Den här processen som är lång, det får vi hålla med om, har 

haft det goda med sig att medvetenheten om våra fasta fornlämningar och de-

ras betydelse har vuxit. Därför är det väldigt viktigt att förtroende är det bästa 

tänkbara mellan registermyndigheten och de fastighetsägareinnehavare på 

vars fastigheter fasta fornlämningar finns eller kan finnas.  

I ett skede av den här behandlingen föresvävade mig tanken att utskottet 

rent av skulle ha tagit in en liten skrivning som säger att utskottet för sin del 

gärna skulle se förtroendeskapande åtgärder när den här lagen ska sättas i 

kraft, mellan registermyndigheten och fastighetsägare, eller den åländska 

allmänheten, eller överhuvudtaget de människor och eventuella juridiska 

personer under lagens tillämpningsområde. Nå, frånvaro av sådan skrivning 

behöver inte betyda att förtroendeskapande åtgärder inte skulle behövas. Det 

här är en förhoppning om att sådana kommer till stånd och att lagens inne-

börd verkar i den riktningen. Tack, fru talman! 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Det är möjligt att vtm Gunnar Jansson svarade på min 

fråga. Jag blev nyfiken när han sade, om jag förstod det rätt, att den här 

framställningen gjorde att vi för första gången fick ett rättssäkert regi-

streringsförfarande. Det resonemanget byggde han synbarligen på att 26 



  

584 

§ inte var tillräcklig när de gäller förordningsfullmakt. 26 § tar ju upp 

både verkställigheten och tillämpningen av lagen. Det är en synnerligen 

vid förordningsfullmakt. Vtm Jansson sade nu att resonemanget var 

mera teoretiskt och det kan jag respektera.  

Det som jag ytterligare vill fråga om när vi tar fasta på det intressanta 

resonemang som fördes, vem äger vad så enligt mitt förmenande är 

grunden att man fastslå vad ett fornminne är och sedan fastslår man 

gränserna för detta fornminne. Sedan man har gjort det kan man börja 

registrera, men nu verkar det som om själva grunden, åtminstone i kul-

turutskottets betänkande, är borta. Har jag förstått det rätt? 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Talman! Lagen definierar vad som är fast fornlämning. Där är uppräk-

ningen uttömmande. Det är alltså en paragraf som är direkt tillämplig, 2 

§. Den är direkt tillämplig på det enskilda fallet och den paragrafen ger 

det legala skyddet för fasta fornlämningar på grund av dess blotta ex-

istens. Det var inte ens avsikten med den här framställningen att öppna 

den paragrafen varmed fornlämningar definieras. Jag har läst den para-

grafen med intresse och finner att den är mångordig, oerhört detaljerad 

men också inbjuder till tolkningar. Förvissningar om vad som är vad får 

man nog först när man företar en arkeologisk undersökning och de facto 

får en uppfattning om sådana fasta fornlämningar, som inte har synliga 

tecken ovan mark. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Det är riktigt, i 2 § får man reda på vad som är ett forn-

minne och såsom 2 § är utformad är det egentligen allt, stenar och jord-

högar. Det jag menar är att man först måste fastslå vad som är fornmin-

nen. Med stöd av lagen så måste man ändå, man kan inte bara godtyck-

ligt bestämma att den där stenhögen är ett fornminne, utan man måste 

ändå fastslå på ett korrekt sätt vad ett fornminne är och framför allt vad 

är gränserna för detta fornminne. Man kan inte dra gränserna enligt nu-

varande fastighetsgränser t ex för det är enligt mitt förmenande, ett god-

tycke. Man måste få de här bitarna först på rätt och sedan är man 

framme vid det som kulturutskottet pratar om, registrering. 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Talman! Alltid då och då har jag orsak att hålla med kollegan Anders Er-

iksson. Det sker väl inte alltid, men här gör jag det. Lagen innehåller en 

lång rad med övriga artiklar enligt vilka förfarandet är reglerat för att 

man ska få en rättssäker och entydig beskrivning på vad en fast forn-

lämning är, var är den och var går gränserna för dess skyddsområde och 

vilka inskränkningar över förfoganderätten följer för fastighetsägaren i 

fråga. Det är ju betydande inskränkningar de facto i den förfoganderätt 

som följer av äganderätten. Vi känner alla till att äganderätten i vår 

rättsordning är i grundlag skyddad som en väsentlig del av marknadse-

konomin.     

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 



  

  585 

Ltl Johan Ehn 

Fru talman! Det finns jättemycket kring fornminneslagstiftningen, både jag 

och andra ledamöter hade otroligt många åsikter, som kunde ha förts in i re-

sonemanget, men vi avgränsade oss till det som framställningen gällde, vilket 

jag tror att borde vara vår skyldighet också, eller jag vet att så är fallet. När 

det gäller ltl Anders Erikssons diskussion om hur man definierar fornminnen, 

hur man drar gränserna osv. har jag inte någonting att anmärka på den biten. 

Det är någonting som kulturutskottet överhuvudtaget inte har berört ef-

tersom det inte berörs i framställningen. Det är det som vtm Gunnar Jansson 

var inne på. Det finns på andra ställen i lagstiftningen. De paragrafer som 

inte är öppnade kan vi inte i det här skedet gå in från kulturutskottet och ha 

åsikter kring.  

Jag är enig med ltl Anders Eriksson om att frågorna kring fornminnen, re-

gistrering och hur man ska hantera frågorna mellan ägande och landskap inte 

har skötts bra. Det har jag sagt från den här talarstolen ganska många gånger 

tidigare. Också i det här fallet tar jag upp det i ett betänkande som rör två pa-

ragrafer. Jag känner för min egen del att det var någonting som inte var möj-

ligt utan det är en diskussion som man får kritisera landskapsregeringen för 

vid andra tillfällen.  

Fru talman! När de gäller lantmäteri så var min inställning inledningsvis 

ungefär densamma som ltl Anders Erikssons, nu har det gått ungefär fyra år 

så varför har ingenting hänt. Vi checkade av den här biten och fick till svar att 

man från landskapsregeringens sida har framfört de här frågeställningarna. 

Det som man ansåg som mest problematiskt från lantmäteriets sida var att 

föra in alla de uppgifter som man hade tänkt sig i det åländska registret, dvs. 

exakta avgränsningen för fornminnena och positioneringen av dem. Det man 

eventuellt kunde tänka sig, som vi nu hörde i diskussionerna, var att man får 

en anteckning kring att det finns en fornlämning på området. Sedan söker 

man sig vidare till landskapets register för att få den exakta informationen.  

Det som ytterligare har försvårat situation gentemot lantmäteriverket är 

att utvecklingen man har på den finska sidan är nästan den motsatta till det 

som vi diskuterar. Man anser att det inte är bra att ha två register med lik-

nande uppgifter. Risken för att man får felaktiga uppgifter i något av regist-

ren är uppenbar, framför allt när registerhållaren är två olika juridiska perso-

ner. Därför resonerar man där att ha ett system där man inte för in de här bi-

tarna.  

Det är ett resonemang som kulturutskottet inte tyckte att var tillräckligt 

hållbart. Vi tyckte att det skulle vara viktigt att få informationen, en röd 

flagga som visar, när man går in och tittar i fastighetsregistret, att här kan 

finnas en fornlämning. Då går jag till landskapets register och får mera in-

formation därifrån. Så här långt kom vi den här gången. Landskapsregering-

en kunde även här ha fört resonemanget längre förrän man kom till lagtinget 

med den här framställningen. Nu tryckte vi på från kulturutskottets sida, men 

jag hoppas att man kan ta sig vidare vad gäller den frågan.  

När det sedan gäller frågan om 2 §, varför den behövdes för att göra regi-

streringen möjlig ska jag villigt erkänna att kulturutskottet inte har grävt ner 

sig speciellt mycket i den frågan. Vi hörde vicelantrådet Britt Lundberg och i 

samma veva hade vi också med lagberedningschefen Lasse Karlsson. Vi kom 

inte desto djupare in på frågan om varför det här behövdes utan vi konstate-

rade att landskapsregeringen ansåg att för att göra det här på ett bra sätt be-



  

586 

hövde man få till den här skrivningen. Från utskottets sida såg vi inte något 

problem att föra in den utan snarare tvärtom. Nu ger man tydliga direktiv till 

hur det här ska göras, dvs. man ger fullmakten till landskapsregeringen att 

när det gäller registerföringen ska man ta fram tydliga bestämmelser kring de 

här bitarna. Det ger vi bort från lagtinget till landskapsregeringen i den här 

frågan.  

Det, fru talman, torde vara svar på de flesta frågorna. Har jag glömt något 

här nu så får ledamöterna återkomma. 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Fru talman! Detta anförande inspirerade till en iakttagelse av följande 

innehåll. Fastighetsförmedlingsverksamheten på Åland är en lag under 

landskapets behörighetsfråga. Examina etc. genomförs här. Fastighets-

förmedlingsverksamheten på Åland är livlig, jag har inte några statist-

iska uppgifter alls av hur stor del av ägobyten som sker via förmedlare, 

men jag kan föreställa mig att den är ganska hög. Vore det en tanke att i 

vår examen införa en sådan föreskrift att i det underlag för fastighetsö-

verlåtelse som förmedlare genomför också den här typen av information 

ska ingå i filen? 

Ltl Johan Ehn, replik 

Fru talman! Jag besvarar i egenskap av utskottsordförande, den diskuss-

ionen fördes överhuvudtaget inte i kulturutskottet. Däremot, nu pratar 

jag som ltl Johan Ehn, låter inte det som en dum idé. På vissa områden 

finns det väldigt mycket fornlämningar och att man då, för att initiera 

vikten av att de här ska skötas på rätt sätt, för man också in kraven på 

att man ska ha kunskaper om detta för att fungera på Åland som fastig-

hetsförmedlare. Vi hörde också i utskottet representanter för fastighets-

förmedlarna och de var väldigt noga med att poängtera att deras arbete 

görs väldigt mycket lättare utgående från att det här finns en markering 

i fastighetsdataregistret.   

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Det är att göra det väldigt enkelt för sig med att säga att vi 

inte berörde det här på grund av att paragraferna inte var öppna. Det 

som fick mig att reagera var när kulturutskottets ordförande, ltl Ehn, 

sade att det är viktigare att få registreringen igång. Jag vill då peka på att 

det är lika viktigt att det som man ska registrera är korrekt innan man 

sätter igång. Om man anser att man inte kan öppna en paragraf har man 

all möjlighet i den allmänna motiveringen att säga vad man tycker att 

behöver göras.  

Jag förstår inte heller resonemanget som ltl Ehn hade om 2 §. 2 § tar 

ju upp vad som är ett fornminne, det var 26 § som jag gång på gång har 

återkommit till i remissen och frågat varför inte den förordningsfull-

makten som de facto finns, duger. Jag hävdar att den nya förordnings-

fullmakten bara är ett sätt att få tiden att gå. När det går till ett special-

utskott borde man faktiskt orka sätta sig in i de frågeställningar som 

ställs i remissen. 
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Ltl Johan Ehn, replik 

Fru talman! Den sista delen av repliken kan jag kommentera på det sät-

tet att vid hörandet så ställdes frågorna kring varför man hade gått in för 

att göra på det här sättet. Svaret som kom från landskapsregeringens 

sida, dock inte vad jag kan minnas av lagberedningschefen, men från 

den politiska landskapsregeringens sida, var att det här behövdes för att 

kunna ta sig vidare i själva registreringen. Om vi sedan borde ha grävt 

djupare i det här vet jag inte. Ser vi det ur det perspektiv som ledamot 

Anders Eriksson tar upp, att vi ska få frågorna att rulla vidare, så kanske 

det också var viktat. Vi får frågan för ett avgörande här i lagtinget och 

jag kan inte se att den här sista delen i 2 § som nu föreslås, fullmakten, 

skulle försämra möjligheterna att upprätta ett register i alla fall. Därav 

har jag också låtit den gå vidare. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Så kan man säkert se det. Det är alltid enklare om man låter 

saker och ting gå. Nu har vi låtit fem år gå utan att vi har kommit dess 

längre när det gäller det här. Jag blir väldigt förvånad och nu hör det 

inte till god ton att säga vad enskilda säger i utskottsförhören, men jag 

blir väldigt förvånad om lagberedningschefen skulle ha kommit fram till 

att 26 § inte skulle ha dugt. Den är en otroligt vid, total förordningsfull-

makt egentligen.  Det skulle vara bra om man i utskotten och speciellt vi 

ifrån oppositionen försöker sätta oss in i saker och ting och skaffa oss en 

egen uppfattning på vad som är rätt eller fel och inte bara ta det som den 

politiska landskapsregeringen serverar. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Fru talman! Om man skulle kunna föra ett resonemang på en vettig nivå 

skulle det vara roligt om ledamot Anders Eriksson skulle lyssna på vad 

jag sade. Jag tror inte att jag konstaterade huruvida lagberedningsche-

fen hade sagt om det här räckte eller inte. När jag försöker minnas den 

diskussionen kan jag inte komma ihåg att jag fick något svar överhuvud-

taget på den frågan. Jag redovisade att jag hade fått svar från den poli-

tiska landskapsregeringen, att man gjorde bedömningen att man behöv-

de förändringen för att kunna göra registreringen på ett bra sätt.  

Sedan är det synnerligen märkligt att ledamoten Anders Eriksson för-

söker lägga förseningen i handen på kulturutskottet när det här handlar 

om hur man har hanterat frågan i landskapsregeringen. Det är ett myck-

et intressant resonemang som ledamoten Anders Eriksson för här nu, 

det kanske också skulle ha varit bra att komma med det konkreta försla-

get till hur man istället skulle ha gjort, om det nu är kulturutskottet som 

ska bära hundhuvudet för de här frågorna. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Väcks för-

slag om remiss till stora utskottet? Ingen remiss. Ärendets första behandling är avslu-

tad.   

Enda behandling 

6 Revidering av landskapslagen om resandeavgift 

Näringsutskottets betänkande (NU 4/2010-2011) 
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Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion (HM 34/2007-2008) 

Först tillåts diskussion och efter det vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. 

Ltl Jörgen Strand 

Fru talman! Jag har av utskottet blivit utsedd att presentera betänkandet ut-

gående från att det inte har funnits enighet i utskottet. Betänkandet omfatta-

des med 4-1. Ordförande hade avvikande åsikt. Utskottet har som sagt be-

handlat ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion gällande revidering av 

landskapslagen om resandeavgift. Motionären hemställer om att landskaps-

regeringen till lagtinget kommer med framställning om ändring av land-

skapslagen om resandeavgift. Det är själva klämmen. Syftet med motionen 

finns i detaljmotiveringen till motionen som motionären har givit. Syftet är 

att man ska beskatta rederinäringen och använda pengarna till annan nä-

ringsgren. Utskottet har förkastat motionen huvudsakligen med tre moti-

veringar: 

- Rederinäringens stora ekonomiska betydelse för det åländska sam-

hället, vilket också har utretts av samhället. 

- Rederinäringen säkerställer, tack vare skatteundantaget, 8 000 årliga 

fartygsanlöp till de åländska hamnarna, vilket är bra för på Åland.  

- Näringen idag lever under mycket osäkra förhållanden. Man har svik-

tande lönsamhet, man har stigande bunkerkostnader, strängare krav 

på miljöbränsle och liknande.  

Det här är naturligtvis ett politiskt ställningstagande från utskottet. För oss 

räcker det här som motiveringar för att förkasta motionen. Sedan kan man 

också säga att för mig och jag tror också för övriga medlemmar i utskottet, är 

det en ideologisk fråga. Vi vill inte påföra någon näring nya skatter. Det här 

var varför vi förkastade motionen, kort och koncist. Det finns mer utvecklat i 

texten, men för mig räcker det att i presentationen ta upp det här. 

Politiskt kan de personer som driver det här alltid ta upp den här frågan 

med sina regeringsmedlemmar, man kan ta upp det i kommande landskaps-

regeringsprogram. Vill man börja beskatta en eller flera näringar är det fullt 

möjligt. Jag anser att det i så fall är där en sådan här stor fråga hör hemma. 

Det skulle vara historiskt om man från åländsk landskapsregering, eller 

kommande landskapsregering, börjar beskatta och använda det instrumentet. 

Några reflexioner. Jag har studerat lagstiftningen om resandeavgifter från 

1974. Först bör man komma ihåg att det här tillkom 1974 före EU-inträdet. 

Det skulle vara ganska märkligt om Åland har lyckats i en förhandling med 

unionen skapa en god förutsättning för en näring och så skulle samma in-

stitution, samma landskapsregering komma och beskatta den här och plocka 

ut förmånerna som man har lyckats förhandla sig till. Jag för står inte det 

ideologiska i det här. Vi vet alla att det finns olika problem och möjligheter 

inom alla olika näringsgrenar, men det här resonemanget att alla som har fått 

en fördel av EU ska beskattas förstår jag inte. Via regionalfonden får många 

företag fördelar, lantbruket får fördelar och man skapar kanske också vissa 

olägenheter, men med det här resonemanget ska man börja beskatta dem 

som har fått, eller där vi har lyckats få fram olika, typer av förmåner. Det var 

ena saken. 

Några reflexioner om lagen. Det är förvirrande också i allmänna debatten 

och debatten här när man pratar om passageraravgift och resandeavgift. Det 
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är de facto inte det även om lagen heter så. Läser man ÅDs förarbete och be-

handling av framställningen 1974 så är det en näringsskatt. Det är en nä-

ringsskatt som man påför en näring, men i allmänna debatten är det ungefär 

som om det är en passageraravgift som man påför en enskild individ som be-

talar biljett.  

Grunderna för näringsskatten är antalet passagerare på ett eller annat vis. 

I det här förslaget skulle man ha olika behandling för olika typer av passage-

rare. Där kan man också fråga om det är möjligt enligt nya grundlagen. Min 

poäng i det är att vi har behörighet för näringsskatten, det framkommer i ÅDs 

betänkande från 1974, det är solklart, men vem kan vi beskatta, jo våra egna 

rederier. Det betyder att andra rederier, som har sin hemstat i Estland, eller 

var det månne vara, där har vi inte rätt att beskatta. Det är ganska förvirrande 

och lite märkligt att motionären vill försämra konkurrensmöjligheterna för 

våra egna rederier. Det jobbas på Åland för att man ska få hit kryssningsbå-

tar, för att vi ska få anlöp och människor ska gå i land och handla. Jo, då ska 

vi komma och på ett eller annat sätt beskatta dem. Det är en märklig situat-

ion.  

Det andra som man blandar ihop i allmänna debatten och här är att man 

pratar om passageraravgift och säger att det är många andra som tar upp det 

här. Jo, man har det som en parameter i en hamntaxa. Det är fritt fram för 

Mariehamns stad eller Långnäs hamn att uppbära en hamntaxa där man har 

passagerarna som en parameter, man kanske har dödviktton som en annan 

eller en tredje eller fjärde. Skillnaden är att då får man en motprestation. Det 

är fullt möjligt att göra. Att blanda ihop det här med att beskatta en näring 

tycker jag att är helt fel. Det måste man komma ihåg när man pratar om pas-

sageraravgifter i Helsingfors, Stockholm eller var det månne vara. Blanda inte 

ihop det med näringsskatten. 

Jag tror att jag stannar där, fru talman! 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag hade förmånen att bli hörd i utskottet i det här ärendet 

tillsammans med näringsministern som sitter framför mig. Diskussion-

en i utskottet var bra och konstruktivt. Betänkandet motsvarar väldigt 

mycket det vi förde fram från landskapsregeringens del. Jag känner stor 

tillfredsställelse över att resultatet är just det här. Det är bra att det finns 

en tydlighet i betänkandet och det anser landskapsregeringen att är bra i 

den här stora viktiga frågan. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Fru talman! För mig har det inte varit svårt ideologiskt, politiskt eller ju-

ridiskt. Jag har argumenterat för de här sakerna. Vi har samma syn, le-

damot Perämaa och jag. Jag har själv suttit i landskapsregeringen och 

diskuterat sådana här frågor. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Jag vill tacka ledamoten Jörgen Strand för en klockren redogö-

relse över både vad det samlade utskottet tycker och tänker och också 

hans egna personliga värderingar som jag stöder fullt ut. Jag delar också 
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den analys som ni gör att den samlade sjöfartsnäringen är till nytta för 

den åländska samhällsekonomin och mycket stor jämfört med andra nä-

ringar. Jag skulle också vilja gå mycket längre och säga att det är en för-

utsättning för alla andra näringar att vi har en trafik över kölen som 

fungerar. Ni kan säkert erinra er om nu i vinter när det har varit två lo-

kala rederier, som har haft fartygen ur trafik och man har funderat på 

hur man ska komma härifrån nu. Då var det ytterst få fartygsanlöp per 

dygn som drogs in. Heder åt utskottet. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Fru talman! Jag håller med om att man kunde ha varit ännu tydligare i 

frågan. Betydelsen för sjöfarten och landbaserade näringslivet kan inte 

nog betonas. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Fru talman! Den kortsiktighet som finns och den avundsjuka som delvis 

råder är det som kommer att skada det åländska samhället mest. Har vi 

inte en fungerande sjöfart, har vi inte heller ett fungerande sjöfartsklus-

ter kommer vi inte heller att ha en fungerande sjöfartsutbildning, vi 

kommer överhuvudtaget att ha ett samhälle som står i stagnation. Det 

finns inga utvecklingsmöjligheter eftersom det inte låter sig göras att 

flyget transporterar hit varor. Min åsikt är väldigt tydlig här och jag stäl-

ler mig i den kör, tidigare anförda av finansminister Mats Perämaa, som 

tycker att det här är bra. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Leo Sjöstrand, replik 

Fru talman! Som medlem i utskottet vill jag tacka viceordförande för en 

bra presentation av betänkandet. Jag stöder fullt och fast det här och 

som liberal medlem är jag med och stöder utskottets förslag. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Jag vill fortsätta och ställa mig i kören och tacka utskottet 

och viceordförande för ett intressant och pedagogiskt väl presenterat be-

tänkande. Jag håller med om och tycker att det är väldigt viktigt att man 

tydligt lyfter fram att resandeavgiften, även om det heter resandeavgift, 

egentligen utgör en skatt. Sjöfarten är en av våra absolut viktigaste nä-

ringar, ett ben för inkomster som vi står på. En näring som liksom pri-

märnäringarna, där vi från samhällets sida gör vårt yttersta för att de 

ska kunna utvecklas. Varför ska vi då driva in dessa medel tillbaka eller 

försvåra för utvecklingen? Det är precis som minister Thörnroos sade ti-

digare, det påverkar också andra näringar i näringslivsklustret och också 

utbildningen. Sjöfartsnäringen är en av de allra viktigaste arbetsplatser-

na när det gäller regionalpolitiken. Utan sjöfarten inga regionalpolitiska 

satsningar. 
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Ltl Jörgen Strand, replik 

Fru talman! Det som vicelantrådet Lundberg tog upp om resandeavgift 

kontra näringsstöd är en av knäckfrågorna i den allmänna debatten. Det 

är där man tror att som passagerare får jag 50 cent, 1-2 euro till på min 

avgift, men det är inte så det fungerar utan vi ska för första gången i 

självstyrelsens historia använda näringsskatteinstrumentet för att be-

skatta en näring som har fullt upp. Det är det här som har gått snett. Att 

vi dessutom inte kan beskatta rederierna, som utför transporter till 

Åland och därmed snedvrider konkurrensen är otroligt allvarligt. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik  

Fru talman! Just därför var det så oerhört bra att det så tydligt kom fram 

i presentationen just den här missuppfattningen som ofta råder. När det 

gäller den regionalpolitiska betydelsen för sjöfartsnäringen, som också 

dras undan benen med den här typen av nya beskattningar, är som jag 

började med att säga, att en enorm andel av arbetsplatserna för dem 

som bor i skärgården finns inom sjöfarten och det skulle vara ett oerhört 

hot för skärgården om dessa sjöfartsarbetsplatser skulle försvinna. Det 

är också viktigt att komma ihåg att vi ålänningar är ett ö-folk och är be-

roende av en turtäthet för att kunna ha utbyte och också kunna flytta oss 

utanför örikets gränser och även här är sjöfarten central. Jag är mycket 

tacksam över att näringsutskottet har kommit fram till den här slutsat-

sen i behandlingen av den här motionen och stöder den till fullo. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Fru talman! Det märkliga i den här debatten och diskussionen är att om 

vi lyckas genomföra för våra näringar olika förutsättningar då ska vi 

med andra handen beskatta dem. Nog är det en märklig politik. Lyckas 

vi i jordbruksförhandlingarna eller lyckas vi för någon annan näring ska 

vi sedan håva in pengar till vår allmänna samhällskassa. Jag förstår inte 

den här logiken. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Fru talman! Jag tänker inte falla in i lovsången som nästan har blivit eu-

forisk. Jag tänkte först att jag skulle avstå för jag tyckte att det gick lite 

för långt. Det var en sak som ledamot Strand sade, de fördelar som EU 

har gett åt företagen. Jag motsätter mig den beskrivningen av skatteun-

dantaget. Det var nog Ålands folk som fick det och det är självstyrelsens 

skatteundantag. Jag vill bara påtala det. Det är inte företagen som har 

fått det. Det är Ålands folk som har fått det. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Fru talman! Jag nämnde de förmåner med vilka tidigare landskapsrege-

ringar har lyckats skapa goda verksamhetsförutsättningar för en och an-

nan näring. Det kan handla om, som jag nämnde, andra än sjöfart. Att 

man då som ltl Jan Salmén, som jag uppfattade, vill beskatta dem och 

plocka ut pengar från dem förstår jag inte. 



  

592 

Ltl Jan Salmén, replik 

Fru talman! Det är snarare så att man pratar om att det brukar vara 

samhällets sak att sköta om omfördelningar när inte vissa företag har 

det samhällsansvar som de borde ha. Då borde samhället ta sig i akt och 

försöka sköta frågan om ingen annan gör det. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Fru talman! Det är bara att ta ekonomiska nyttan, antalet arbetsplatser, 

upphandling av tjänster såsom banktjänster, försäkringstjänster osv. 

Jag tror nog att den här näringen tar sitt ansvar, lika mycket som någon 

annan, eller mycket mer. Argumenten tryter nog för ledamot Salmén 

här. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Det var en jättebra presentation av många viktiga saker som 

borde ha ingått i utskottets betänkande. Utskottet har inte behandlat 

motionen, man har varit så mån om att stämma in i lovsången för nä-

ringen så man har glömt bort att föra fram argument för sin sak. Frågan 

är om vi skulle skicka tillbaka näringen till näringsutskottet så att ut-

skottet får reda ut frågan. Det är viktiga aspekter, både oavsett vad man 

har för uppfattning i sak och vad man följer för politisk ideologi. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Fru talman! Utskottet har tre motiveringar som svarar mot klämmen 

och syftet med hemställningsmotionen. De är solklara. Det är ett ställ-

ningstagande. Jag behöver inte reda ut frågorna, det är bara att läsa ÅDs 

bedömning av lagstiftningen 1974, läsa lagstiftningen 1974, läsa vad som 

står om skatteundantaget i samband med EU-inträdet. För mig är de 

självklara. Om man vill införa en näringsskatt på en eller annan näring 

ska man ta in det i kommande handlingsprogram. Ledamot Sundman 

har möjlighet att ta in det om han sitter i den positionen. Då kan den 

landskapsregeringen reda ut det. Politisk vill inte jag beskatta olika nä-

ringsgrenar, tvärtemot Sundman och hans parti. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag uppmanar ltl Strand att ta det lugnt och ta ett djupt an-

detag. Vad jag begär är att utskottet skulle ha belyst just de här frågorna 

som ltl Strand mycket förtjänstfullt belyser i sin presentation. Det är för 

det första argument mot idén, eller utmaningar, om man ska genomföra 

den. I en utskottsbehandling bör man, tycker jag, ta upp sådant i betän-

kandet, om det är möjligt, mer väsentligt, som begränsar lagtingets möj-

ligheter att genomföra en viss politik. Det har man inte gjort, jag bara 

konstaterar. Tydligen nöjer man sig med en kortare motivering. Det är 

tråkigt, jag föreslår att man överväger om vi ska återremittera så att nä-

ringsutskottet kan jobba mer med den här nyckelfrågan. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Fru talman! För det första är jag otroligt lugn, jag behöver inte andas 

mer. Vill man politiskt införa beskattning på olika näringsgrenar kanske 
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man kan begära utträde ur hur mycket som helst, vi skulle kunna skriva 

ett tiosidors betänkande om det. Vad nyttjar det? Jag vill inte politiskt 

beskatta olika näringsgrenar. Då räcker motiveringar där vi beskriver 

näringens nytta för samhället i form av ekonomiska nyckeltal, säkerstäl-

lande av transporter samt, som vi skriver, de utmaningar som näringen 

redan idag har. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Fru talman! Jag vill för min och socialdemokraternas del säga att vi 

tycker att utskottet har kommit till rätt konklusion. Däremot tycker jag 

nog att man i betänkandet kunde ha utvidgat resonemanget betydligt. 

Det finns oerhört mycket intressant, även det som ltl Strand nu har 

framfört och även frågan som helhet. Åländska politiker försvarar sjö-

fartsnäringen på alla tänkbara sätt och försöka främja den och också 

från rikets sida så gör man insatser för att bibehålla näringen som en 

konkurrenskraftig näring. Det kunde ha varit intressant att diskutera 

skillnaden mellan avgifter och det som utskottets representant och ltl 

Strand nämner om skatter. Att vi skulle ha haft den diskussionen. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Fru ordförande! Jag satt inte ordförande och det här är de politiska 

ställningstaganden som vi kom överens om. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Fru talman! Ja, man får tolka det så att eftersom man i utskottet har haft 

så otroligt olika åsikter i frågan att man har delat utskottet betyder det 

att frågan väcker intresse och väcker olika åsikter. Därför hade det varit 

intressant att få ett mera utvidgat resonemang kring det här, hur sam-

hället å ena sidan stöder och å andra sidan beskattar. Hur viktig näring-

en är för det åländska samhället vad gäller vår samfundsskatt och de ar-

betsplatser som näringen innebär. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Fru talman! Som jag sade tidigare så räcker motiveringen, ÅSUBs ut-

redning är omfattande. Jag behöver inte argumentera mer, men jag ville 

ändå belysa frågorna om juridiken osv. från min sida och också, som jag 

uppfattade, från utskottets majoritets sida. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Fru talman! Viceordförande Strands presentation var mycket kompe-

tent och väldigt intressant enligt min mening. Jag vill tillägga att i dis-

kussionen skatt kontra avgift kom också nya grundlagen 2000 och 

gjorde en mycket tydlig åtskillnad mellan de två, precis i de linjer och 

banor som kollegan Strand här nämnde, dvs. skatter är allmänna, avgif-

ter ska alltid svara mot en motprestation för dem som tar emot avgiften. 

Naturligtvis kan man fråga sig vilken motprestation landskapet står för 

när det gäller dem som stiger i land i Västra hamnen? Jag vill nästan gå 
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så långt i mitt eget resonemang som helt stöder presentationen. I dag 

skulle det knappast vara möjligt att konstruera en sådan lag som lands-

tinget gjorde 1974 och kallade det avgift. Idag skulle troligen grundlags-

kravet vara att man säger vad det är, dvs. en skatt. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Fru talman! Det är också min åsikt, men man kan aldrig vara säker på 

all juridik. Det är utgående från det jag har läst och det som man tog upp 

om att lagen stiftades före EU-inträdet och före nya grundlagen kom. 

Det var just därför jag tog upp den aspekten, men jag är ingen jurist. Jag 

håller med vtm Gunnar Jansson.   

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Man måste beundra ltl Jörgen Strands sätt att presentera 

utskottets förslag. Det var mycket tydligt och för mig var det också en 

nyhet att passageraravgiften egentligen är en skatt. Det har många inte 

tänkt på. Det är ett förtydligande och förklaringen var mycket givande, 

åtminstone för min egen del. Jag delar ltl Strands åsikter till fullo. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Fru talman! Jag anmälde mig nog mest i och med att alla andra tycktes 

anmäla sig som replikväxlare. När jag ändå har ordet vill jag passa på 

och tacka ltl Strand för presentationen. Det är bra att utskottet har tagit 

det korta formuläret. De frågeställningar som viceordförande i utskottet 

nu lyfter fram är naturligtvis relevanta på den här frågeställningen, men 

det kräver, som ledamot Strand redan har sagt, en hel del utredningar 

som man inte kan begära att ett utskott ska ägna sig åt. Är det så att man 

i en kommande landskapsregering vill införa den här typen av ny be-

skattning, är det nog en sådan regeringsbas som uttalat, som ledamoten 

var inne på, har det i sitt handlingsprogram och vill förverkliga den ty-

pen av politik. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Fru talman! Jo, jag nämnde det redan i mitt anförande. Det är en så stor 

fråga att börja använda näringsskatteinstrumentet. Det bör föregås av 

en regeringsförhandling, tas upp i ett regeringsprogram och i lagtinget. 

Det handlar inte bara om rederinäringen, sätter man igång det här så 

med de argument som finns nu kan det också finnas andra näringar som 

kan bli frestade att följa efter. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Fru talman! Vad gäller dimensioner som har berörts, skatter och avgif-

ter, vtm Jansson berörde det, har vi en annan dimension som kräver en 

speciell utredning om man i framtiden vill sjösätta den här typen av be-

skattning och det är EU-dimensionen och kravet i Ålandsprotokollet på 

lika behandling av alla. Frågan som vtm Jansson var inne på är hur vi i 
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dagens värld skulle kunna konstruera en lag som skulle tåla både vår 

egen laggranskning via Helsingfors och den åtföljande granskningen i 

Bryssel. Jag tror inte att det idag längre skulle vara möjligt att uppbära 

passageraravgifter. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Fru talman! Jag håller med utgående från den kunskap jag har idag. 

Man vet aldrig, juridiken är ju möjligheternas konst. Det må vara sagt i 

stjärnorna. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Fru talman! Som näringsminister är jag glad att utskottet kommer fram 

till den här slutsatsen. Jag håller bara med. Sjöfarten är så otroligt bety-

delsefull för Åland. Vad skulle vi ha för transporter utan den sjöfart vi 

har idag. Det antalet arbetsplatser och alla de uppköp som har gjorts 

här, har vi sett i klusterutredningen, är mycket betydelsefulla. Man kan 

faktiskt ställa sig frågan hur den som jag brukar kalla lagtingets supe-

rentreprenör, ledamot Fredrik Karlström, kan komma med en sådan här 

beskattningsidé. Tack näringsutskottet. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Jag är lika förvånad, men han kanske gör som med den 

andra motionen, han kommer upp och tar tillbaka den. Annars kan man 

konstatera att vi alla gör våra felbedömningar, vi är alla människor. 

Talmannen 

Replikskiftena är därmed avslutade. 

Ltl Fredrik Karlström 

Herr talman! Snacka om att börja i underläge säger vtm Lindholm och jag 

kan väl hålla med om det. Det är sällan det är en sådan samlad lovsång mot 

en motion som vi har hört här i lagtinget idag. Elva repliker på utskottspre-

sentationen och det är ord som dra undan benen, hot för skärgården, turtät-

heten minskar. Herr talman jag börjar mitt anförande med att be om ursäkt 

för att jag kommer att överstiga den rekommenderade taltiden i det här ären-

det. Orsaken till det är att jag har väntat sedan 2005 på att näringsutskottet 

ska behandla den här motionen.  

Först vill jag börja mitt anförande med att läsa högt vad som idag står i 

Ålands lagsamling, landskapslagen om resandeavgift så att alla här i salen är 

medvetna om vad som gäller. 

1 kapitlet 1 §   

Idkare av regelbunden passagerartrafik med fartyg mellan hamn utom 

och hamn inom landskapet Åland är skyldig att till landskapet såsom nä-

ringsskatt erlägga resandeavgift enligt vad i denna lag stadgas.  

3 kapitlet 6 §   

I stöd av denna lag uppburna medel skall på sätt landstinget i samband 

med antagande av enskild årsstat närmare besluter användas i huvudsak 

för miljövård och för främjande av turism eller för beviljande av land-

skapsbidrag åt kommun för sådana ändamål. 
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Så står det i landskapslagen som gäller idag. Enligt lag är alltså alla passa-

gerarfartyg idag skyldiga att om vi så önskar erlägga en resandeavgift och 

medlen kan och bör gynna miljön eller turismen på Åland.  

Den här lagen skrevs 1974 som vi har hört och fanns långt före vårt EU-

inträde. Lagens syfte är i stort samma som min motion. Lagen har dock inte 

använts de sista 35 åren och orsaken till det är att den är relativt omodern i 

vissa paragrafer och borde revideras och det är precis det jag har föreslagit. 

Jag föreslår att landskapsregeringen ska ges i uppgift att komma med en 

framställning till lagtinget om ändring av den här lagen. Det är inte mer 

avancerat än så det jag föreslår. Det är inte första gången jag motionerar om 

detta, jag gjorde det redan i mars 2005, men den gången vågade eller ville 

inte näringsutskottet behandla frågan utan den förföll vid valet och jag var 

tvungen att lämna in den igen 2007.  

Jag har också förstått att den här motionen har orsakat mycket huvudbry i 

nuvarande och tidigare regeringar sedan 2005 och att man helst av allt hade 

önskat att lagtinget inte skulle behandla den alls. Det finns till och med leda-

möter i dagens lagting som har bett mig att ta tillbaka motionen just på grund 

av att den är så känslig.  

När man läser näringsutskottets betänkande förstår man att det finns 

andra krafter som styr än de vanliga politiska förmågorna. Läser man den be-

fintliga lagen, min motion och utskottets betänkande så har i varje fall jag 

svårt att få ett grepp om hur utskottet resonerar. Tack vare ledamot Strands 

presentation fick man lite mer insikt om hur man tänker, men varför har man 

inte skrivit det. Det verkar nästan som om någon annan utomstående person 

än medlemmarna i utskottet, skulle ha formulerat betänkandet. 

Men till sak. Lagen är från 1974, den är föråldrad och motionen har ett 

klart och tydligt syfte. Däremot har utskottets betänkande ingenting med vare 

sig lagen eller motionen att göra utan är mer, som vi har hört i salen idag, en 

lovsång och hyllningssång till rederierna.  

Utskottet har inte behandlat de frågor jag ställde i mitt anförande när jag 

presenterade motionen, eller ens försökt titta på vilka möjligheter som lagen 

ger, åtminstone inte om man läser betänkandet. Utskottet skriver kort ”En yt-

terligare pålaga i form av en ny resandeavgift kunde i detta läge upplevas 

som en bestraffning och till och med påverka turtätheten till och från 

Åland”. 

På vilket sätt skulle en avgift på 50 cent/passagerare påverka turtätheten 

till och från Åland? Vad grundar man det påståendet på? Varför hotar utskot-

tet indirekt med turindragningar? Har man erfarit det under hörandet? Har 

någon sagt det? 

Jag vill innan jag går in i detalj i motionens syfte påpeka en självklarhet 

när det kommer till demokrati, politik och sättet vi finansierar det vi kallar 

vår välfärd. Vi är alla i demokratins namn med och betalar det majoriteten av 

våra politiker anser att vi skall sköta gemensamt och jag anser att ett lagstif-

tande parlament skall ha den rättigheten, men vi skall även ha rätt att disku-

tera olika sorters finansieringssystem. 

Alla förvärvsinkomsttagare, studerande, pensionärer eller ensamstående 

betalar skatt. Alla företag på Åland, stora som små betalar sociala avgifter för 

sina anställda, moms, acciser och skatt på eventuella vinster. Alla är vi med 

och finansierar våra vägar, skolor, omsorg och sjukvård, alla utom egentligen 
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en näring. En näring, som jag är den första att hålla med om, som är oerhört 

viktig för Åland och som jag mycket väl förstår betydelsen av.  

Det är en näring som samhället skapat förutsättningar för långt utöver vad 

man har skapat för andra näringar. Verksamhetsförutsättningar, som gjort 

det möjligt att de senaste 30 åren generera betydande vinster samtidigt som 

man även har skapat fantastiskt många arbetsplatser. På samma gång som 

politikerna och självstyrelsen på Åland har skapat dessa förutsättningar för 

rederinäringen så har det försvårat och fördyrat för andra företagare att bed-

riva sin näring. Det finns alltid två sidor på ett mynt. 

Skattegränsen utgör grunden för att rederinäringen här uppe i Östersjön 

genererar betydande avkastning, men samtidigt som den gör det, är samma 

skattegräns ett hinder som inte bara skapar kostnader för åländska företag, 

det hämmar även utvecklingen för många. Det här visar också ÅSUBs utred-

ning som kom för ett tag sedan. Åländska företag hör till de sämsta att an-

passa sig till den öppna fria marknaden i Europa. Orsaken är inte att 

åländska företag är sämre än andra på att göra affärer utanför sin lokalmark-

nad. Nej orsaken är klart och tydligt skattegränsen och de höga frakt- och 

transport kostnaderna. 

Det jag konstant har hävdat de senaste åren är att det åländska skatteun-

dantaget är Ålands och inte rederiernas som trafikerar på Åland. Varje år 

passerar dryga 10-12 miljoner passagerare de åländska hamnarna och de pas-

sagerarna kan tack vare det åländska skatteundantaget inhandla taxfreevaror 

till betydligt lägre priser än i land och rederierna kan tack vare det tjäna or-

dentligt per passagerare. Absolut inget fel i det, tvärtom. Jag gillar när företag 

tjänar pengar och jag inser mycket väl hur stor betydelsen rederinäringen är 

för Åland. 

Jag förespråkar inte i min motion att skattgränsen skall tas bort. Jag före-

språkar fortsättningsvis att det åländska samhället skall ha bra skolor, bra 

äldreomsorg, bra vägar och bra sjukvård. Det har vi bara om samhället forts-

ätter utvecklas och det har vi bara om vi alla är med och finansierar de kost-

naderna, oavsett vilken bransch vi valt att driva vår näringsverksamhet i.  

Taxfreeundantaget möjliggör att en näring inte behöver betala moms, de 

behöver inte erlägga acciser och de får dessutom tillbaka de sociala avgifterna 

de betalar för sina anställda. Att sedan fler och fler fartyg flaggar ut och fler 

och fler anställda inte har sin hemvist på Åland gör tyvärr inte saken bättre.  

Det här är något jag accepterar och inser är en realitet på grund av de 

konstlade subventioner som finns i Europa, men är det rätt att en näring ges 

alla möjligheter och resurser utan något som helst motkrav eller skyldighet 

att vara med och finansiera det vi alla andra är med och betalar? Är det för 

mycket begärt att rederierna skulle ta ett litet samhällsansvar och ge något 

tillbaka till samhället som givit dem alla dessa förutsättningar? Frågan måste 

få ställas. 

Jag anser att vi alla företag eller privatpersoner bör dra vårt strå till stack-

en för att den välfärd vi skapat tillsammans fortsättningsvis skall finnas i 

framtiden. Det jag föreslår i min motion skulle bidra till att Ålands attrakt-

ionskraft verkligen skulle öka och med det skapa nya arbetsplatser och intäk-

ter. 

Jag måste också säga att jag har svårt att förstå varför det är en så känslig 

fråga varje gång det kommer på tal att vi borde revidera landskapslagen om 

resandeavgift från 1974. Varför vill eller vågar man inte prata om detta verk-
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tyg särskilt med tanke på att passageraravgiften accepteras och betalas av alla 

rederier när de angör alla andra hamnarna runt om oss Helsingfors, Åbo, Ka-

pellskär, Stockholm och Tallinn? I alla andra hamnar, som ägs av stater eller 

kommunalt av skattebetalare, erläggs en avgift för de passagerare som går av 

och stiger på fartygen i dessa hamnar . I Stockholm är avgiften 2-3 

euro/passagerare, i Helsingfors är avgiften 1,77 euro/passagerare och i Tal-

linn 1,56 euro/passagerare. Det är bara i Åbo som det är lite billigare nämli-

gen 0,60 euro/passagerare. Jag har hävdat att en avgift på 0,50 

euro/passagerare inte skulle göra att färjorna upphör med att vika in till 

Åland. Inte så länge skatteundantaget finns i alla fall. Dessutom skulle en så-

dan avgift inte heller snedvrida konkurrensen mellan rederierna eftersom alla 

rederier oavsett flagga skulle vara tvungna att uppbära denna avgift av sina 

passagerare. 

Jag menar inte att landskapet skall bygga en nöjespark, casino eller driva 

någon högklassig mässkonferensanläggning för pengarna. Det är upp till re-

derierna och näringslivet själva att förverkliga och se till att skapa efterfrågan 

av upplevelser och tjänster så att antalet passagerare inte minskar ombord 

och ökar iland. Pengarna skall absolut inte bli en intäkt i landskapets budget, 

som används för att låta bli att effektivisera förvaltningen utan de skall an-

vändas i enlighet med intentionerna i 1974 års lag och gynna turismen.  

Jag sa för sex år sedan att Åland skulle med detta verktyg inom tio år 

kunna bli Nordens turistattraktion nummer ett. Turismstrategier i all ära, 

men vad som behövs är pengar för att skapa det den moderna människan vill 

ha. Det är ännu inte för sent, att göra Åland till det stället i Norden dit män-

niskor åker för upplevelsernas skull, alltifrån nöjen och kultur i form av teater 

och konserter till att Åland kunde vara en mötesplats där stora internation-

ella idrottshändelser, mässor, motorevenemang, konferenser och andra 

publikintensiva arrangemang utspelas. 

Åland skulle kunna bli en konkurrent till storstäderna runtom i Norden 

när det gäller att anordna evenemang, fast på ett annorlunda sätt, ett 

åländskt sätt. Vi måste våga vara annorlunda och vi måste börja använda oss 

av de instrument som vi har. Landskapslagen om resandeavgift är ett instru-

ment. 

Tyvärr verkar det som att majoriteten i lagtinget, som vi har hört idag, 

fortsättningsvis anser att det är skattebetalarna på Åland som skall finansiera 

KK-hus, badanläggningar och konstgräsplaner och att det är rederiernas 

uppgift att hålla passagerarna ombord. Det är det konkreta exemplet av vad 

vi har hört idag. Jag anser att projekt som dessa kunde ha finansierats via 

passageraravgiften och att fler investeringar iland skapar större efterfrågan 

på passagerare ombord. 

Passageraravgiften behöver inte vara stor, eftersom antalet passagerare är 

så pass många. Vi politiker ska tillsammans med rederierna jobba för och ta 

ansvar över att den mängden inte skall minska. Jag säger det igen, pengarna 

ifrån passageraravgiften skall absolut inte ingå i landskapets stora budget 

utan vara helt fristående. Fonden kunde skötas exempelvis av rederierna, nä-

ringslivet och landskapet gemensamt. Ett krav som dock måste finnas för att 

pengarna skall få röras är att de skall placeras på Åland och investeras i an-

läggningar eller projekt som skapar ökande turismströmmar hit. 

Jag har egentligen svårt att förstå varför något rederi som trafikerar de 

åländska hamnarna skulle se negativt på ett sådant här förslag. Det handlar 
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om att investera för framtiden, inte bara för turismnäringen iland utan lika 

mycket för de kommande passagerarna ombord. För varje passagerare som 

betalar en avgift betalar konkurrenternas passagerare lika mycket och på det 

sättet ökar investeringarna iland. Det i sin tur medför ett ökat intresse för 

Åland och på sikt fler passagerare. Det skulle sedan mest gynna de rederier 

som använder Åland som bas och destination och inte bara som hållplats! 

I motionen står det att man eventuellt inte skulle uppbära en avgift av per-

soner som övernattar på Åland. Jag inser nu att det skulle krävas för mycket 

administration att särskilja på dessa passagerare så passageraravgiften bör 

gälla alla som åker. Varför har inte utskottet alls tittat på det? 

Vem vet hur framtiden ser ut? Det är inte helt otänkbart att flera rederier 

funderar på att börja färdas via Åland. Senaste år har funderingar funnits 

med trafik från Gävle. Vem vet, kanske någon börjar trafikera ifrån Lettland 

och Litauen till Sverige. De väljer säkert inte att gå via Åland om de inte är in-

tresserade av vårt skatteundantag, vilket jag tror att de är. Då skulle det här 

vara en möjlighet. När eller om det inträffar borde ett sådant här system re-

dan vara igång. Detta system kommer sedan att gynna rederier som vill 

transportera människor till Åland och de rederier som bara är ute efter att 

använda vårt skatteundantag får betala lite för det. Det är inte heller mer än 

rätt anser jag! 

Skulle systemet ha införts 2005, när jag skrev motionen första gången, 

skulle fonden för turismens utveckling idag innehålla över 25 miljoner euro. 

Pengar som jag kan garantera att hade spelat en roll för utbudet av attrakt-

ioner på Åland och dess attraktionskraft. Jag gissar även att arbetsgruppen 

som nyligen genomfört turismstrategin säkert skulle ha haft många intres-

santa idéer, förslag och projekt som kunde ha förverkligats om det bara fun-

nits medel.  

Jag har blivit anklagad från både politiker och chefredaktörer att jag med 

den här motionen driver en politik som liknar de kommunistiska ländernas 

system med planekonomi. Frågan har ställts om jag skulle acceptera en avgift 

på sushilådor eller radioreklamer? Vill jag ha pålagor på min näring för att 

sedan stöda andra näringar? Det argumentet har jag svårt att förstå eftersom 

jag betalar just den avgiften varje dag för att få bedriva mina näringar. På 

varje sushibox jag säljer måste sushibussens passagerare erlägga 1,25 euro till 

staten. För varje radioreklam vi sänder, för varje plåtbleck vi bockar, för varje 

kvadratmeter jag hyr ut går direkt över 20 procent av alla intäkterna till sta-

ten som en avgift. En stat som sedan använder dessa pengar till välfärd, men 

även till att bygga nya fartyg som skall trafikera Åland och använda sig av vårt 

skatteundantag.  

Det kan jag acceptera, men jag har svårt att acceptera att 50 cent per pas-

sagerare skulle hota rederinäringen så till den milda grad att det skulle 

minska på turtätheten, att benen skulle slås undan på rederierna, att skärgår-

den skulle avbefolkas. Jag förstår inte riktigt det argumentet.  

Det finns något som heter Corporate Social Responsibility, ett ganska mo-

dernt ord som på svenska motsvarar företagens samhällsansvar eller företa-

gens medborgaransvar. Jag är övertygad om att företag som också tar sitt 

Corporate Social Responsibility på sikt kommer att tjäna pengar på det. Ett 

företag som ger tillbaka till det samhälle som har skapat förutsättningarna för 

dem, kommer på sikt att tjäna mera pengar. Det är jag helt övertygad om.  
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Jag förstår också att det finns problematik för sjöfartsnäringen framöver. 

Två speciella frågor, som är väldigt viktiga, borde man kanske fokusera mera 

på. Det är farledsavgifterna som svenska och finska staterna, som enda stater 

i Europa, tar ut av rederinäringen. Det är ingen som ifrågasätter om det är 

kommunistiskt. De tar ut farledsavgifter för att åka i deras farvatten, även i de 

åländska farvattnen. Avgifter som är väldigt höga, betydligt mycket mer än 50 

cent per passagerare. Det andra är IMOs krav på svavelhalten i bränslet. Det 

är också ett kapitel som kommer att påverka rederinäringen väldigt mycket.  

Passageraravgiften på 50 cent per passagerare genererar på sikt fler passa-

gerare ombord. Det ökar attraktionskraften på Åland och det skulle göra att vi 

förmodligen kan leva kvar på den här ön även i framtiden. Någon måste be-

tala för att vi ska kunna skapa attraktionskraften. Vi gör det allihop tillsam-

mans dagligen, men det finns en näring som inte gör det. Åtminstone har vi 

rätt att ta en avgift av de passagerare som utnyttjar skatteundantaget, som 

påverkar så många företag och privatpersoner på Åland. Det är ingenting jag 

skäms över och det är igenting som vi behöver vara så rädda för att diskutera. 

Det här är som sagt första gången som debatten har kommit upp, den höll på 

att bli strypt även den här gången.    

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag noterade att ltl Karlström i inledningen av sitt anfö-

rande sa att det här är en sådan känslig fråga så han har blivit uppma-

nad att dra tillbaka den. Jag tror inte riktigt på det för det är fullt legi-

timt enligt lagtingsordningen att lägga ett sådant här förslag och person-

ligen tycker jag att det inte är känsligt. Däremot är förslaget kanske inte 

så intelligent, men så känsligt att man inte ens kan ta upp det förstår jag 

inte.  

Ledamot Karlström och jag brukar ofta ha samma värderingar, 

ganska ofta faktiskt. Det är när det gäller fjärde våningen och det här 

som vi har lite olika åsikter. Jag försöker förstå varför. Jag noterade att 

ltl Karlström sade att det var en hyllningssång till rederierna. Det är 

möjligt att jag missförstod det, men jag tyckte att jag kunde skönja nå-

gon sorts avundsjuka mot våra viktigaste företag, för jag uppfattade ing-

en hyllningssång. Jag uppfattade många som var väldigt tveksamma till 

förslaget med resandeavgift, näringsskatt, att det inte var så väldigt bra 

förslag. När det gällde själva huvudfrågan, som är viktigare än resande-

avgift, att kan vi göra något mera när det gäller vårt skatteundantag, kan 

vi få ut mera för det åländska samhället av den. Det tycker jag själv och 

det ska jag återkomma till i mitt anförande. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag vet inte vad som har ändrat från 2005 när jag höll mitt 

första anförande i det här ärendet i den här salen. Jag läste det stenogra-

fiska protokollet för att förbereda mig lite igår och då var ledamot An-

ders Eriksson en av dem som tyckte att det här förslaget var oerhört in-

telligent och någonting som vi borde jobba vidare och titta på. Jag har 

utskrift på min dator om du vill titta på det. Någonting har hänt sedan 

2005 i alla fall. Jag står fortfarande fast vid att det här är någonting som 

vi kan titta på och ett sätt att utveckla den åländska turismen på, kon-

kret med pengar som verkligen skulle göra skillnad. 
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Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag ska med spänning se fram emot det stenografiska pro-

tokollet. Ltl Karlström undrade vad som hade hänt om det skulle stå 

som han återgav här. Antagligen har jag blivit klokare med åren. Jag kan 

inte förstå det på något annat sätt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag ska uppehålla mig vid en detalj i ledamot Karlströms 

anförande. Han pratar om passageraravgift och säger att i Stockholm, 

Åbo och Helsingfors har man dem. Man måste komma ihåg att det är en 

helt annan typ av avgifter än den som ltl Karlström nu pratar om. Det 

som finns i den lag han hänvisar till är det som har framkommit i dis-

kussionen, en avgift av skattenatur, medan det som finns i Åbo, Stock-

holm och Helsingfors är en del av den hamnavgift som man avger för att 

man anlöper hamnen. Man betalar det som en ersättning för en tjänst. 

Det är kommunen, eller den som äger hamnen som tar in den avgiften. 

Det finns en ganska stor skillnad mot att göra det här i egenskap av en 

skatt som man betalar för andra typer av ändamål. Här finns inte kopp-

lingen till det man köper, man pratar om avgift. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Den som de facto erlägger avgiften är passageraren. Ja, det 

är någon som betalar de avgifterna via taxfreeinköp, restaurangbesök. 

Det kommer från rederiet, men det är någon person som någonstans har 

betalat den kostnaden. Så är det. För den personen spelar det inte någon 

roll om det heter passageraravgift, näringsskatt, om det är en avgift som 

tas ut för att möjliggöra att trafiken ska finnas. Sushibussens passage-

rare betalar 1,25 euro i näringsskatt varje gång de köper en sushilåda. Är 

det för mycket begärt att man betalar 50 cent för att ha möjligheten och 

rätten att inhandla taxfria varor som överstiger ganska höga belopp ge-

nom att angöra och ta sig till Åland. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Det jag reagerade på är att man gör likhetstecken mellan 

passageraravgiften som finns i hamnarna och det som nu föreslås från 

ltl Karlströms sida. Det är inte samma sak. När vi pratar om hamnarna 

kan man använda antal passagerare, eller man kan använda sig av hur 

mycket fartyget väger, hur långt det är osv., precis på samma sätt som 

när vi handlar något annat. När vi köper en tjänst så finns det alltid nå-

gon typ av faktor som man använder sig av för att betala. Det är precis 

det som man gör i de här städerna. När det gäller ledamot Karlströms 

förslag handlar det om att man då betalar det här utan att man egentlig-

en köper en tjänst, man lägger det på, såsom det står i lagen, som en av-

gift av skatteliknande natur. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Som sagt, det är resultatet som motionen är ute efter, att 

kunna skapa en fond för att kunna öka attraktionskraften på Åland. Kal-

lar man den näringsskatt, passageraravgift spelar inte så stor roll för det 
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är han eller hon som ska betala det. Vad jag vill höra mera om och jag 

hoppas att jag får det i kommande anförande, är tanken att ska inte alla 

vara med och hjälpa till att skapa den välfärd vi har. Ska inte alla vara 

med och finansiera de kostnader vi har för olika saker som vi behöver 

sköta gemensamt. Det tycker jag. Då är det här ett exempel på att man 

kan hjälpa rederierna att ta sitt samhällsansvar genom att för en liten 

symbolisk summa, 50 cent per passagerare, stödja att Åland finns kvar 

även i framtiden och att det finns en attraktionskraft för folk att stiga 

ombord på dessa färjor.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Jag får tacka för ltl Karlströms redogörelse för motionen. 

Den var ganska klargörande. Jag stöder den nästan till 100 procent, det 

är bara småsaker som jag inte stöder. De här sakerna borde ha diskute-

rats för länge, länge sedan. Jag håller helt med ltl Karlström att den 

borde ha varit upp redan första gången när han hade den som motion. 

Det finns sådana som har varit med och sett hur den landbaserade tur-

ismen har hållit på och avvecklas på klobben från att ha varit ganska ly-

sande på 70- och 80-talen. Då var det mycket pådrag inom turismen. Nu 

håller vi på och avvecklar den. Jag hoppas att den här motionen kan leda 

till större debatt om den åländska turismen. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Det är faktiskt ingen hemlighet att under de senaste 30 

åren har mera fokus satts på att ha personer ombord på kryssningsfar-

tyg som åker ut från Stockholm och bara svänger och åker tillbaka. Det 

är inget fel från rederiernas sida, jag förstår dem mycket väl, men det är 

de facto så att under de senaste 30 åren har inte turistutvecklingen varit 

så lysande på den här ön. Med ett sådant här instrument och med de här 

möjligheterna skulle det kunna se helt annorlunda ut. Vad är det som 

säger att Åland inte hade varit motsatsen till Las Vegas. Det är väldigt 

besvärligt att ta sig dit också, men många ställen i världen tar till dras-

tiska åtgärder för att säkerställa att man har en framtid. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Las Vegas vill jag inte kämpa för. Jag var inte så impone-

rad av den när jag var dit och tittade. Det var mest sand och konstgjorda 

guldmynt och annars var det inte så bra heller. När det gäller turismens 

utveckling har jag heller ingenting emot rederiernas utveckling, de skö-

ter sitt, men samhället ska också sköta sitt och inte bara vara lakej. 

Samhället ska se till samhällets bästa och ta ansvar för utvecklingen på 

landbacken. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Visst finns det mycket i Las Vegas som inte är bra, men de 

hade samma förutsättningar som Åland hade för 60 år sedan. Det var 

långt borta från ingenstans, ute i öknen, fyra timmar från närmaste 

ställe. Man hittade ett sätt att utveckla det på och idag är det en världs-
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metropol när det gäller turism, det är ett av de mest besökta ställen i 

världen.  

Jag säger inte att Åland ska bli det, jag nämner det bara som ett ex-

empel. Gör man någonting åt saker kan det på 20-30 års tid vara det 

som avgör om vi har en framtid eller inte. Det här är ett instrument som 

vi har rätt att använda och utreda och se om vi kan få Åland att 

blomstra. Är man så rädd för att 50 cent ska slå undan benen, att skär-

gården avfolkas och att turtätheten minskar trots att passagerarna om-

bord får inhandla taxfree varor som är betydligt billigare ombord än i 

land. Jag är inte så jätterädd för den utvecklingen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag brukar för det mesta hålla på den som är i underläge, i 

det här fallet håller jag på ltl Karlström. Han har fört ett resonemang 

som jag sällan har hört här i lagtinget när det gäller att analysera be-

skattningen. Däremot håller jag inte med honom och det ska jag åter-

komma till. Hans argument är logiska, de hänger ihop. De har att göra 

med fördelningen och beskattningen överhuvudtaget i samhället. Det är 

klart att det är rena vulgärpropagandan att säga att inför man en passa-

geraravgift har vi tagit slut på sjöfarten. Så illa är det inte. Däremot vill 

jag säga att sjöfarten skapar arbetsplatser och därmed skatt, marknads-

föring och därmed turism, investeringar och därmed ytterligare arbets-

platser. Det är på den bogen jag har tyckt att man borde resonera. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag håller fullständigt med ltl Olof Erland. Jag sade i mitt 

anförande, t o m flera gånger, att jag förstår hur viktig rederinäringen 

är. Jag är en av de första som lyfter på hatten för det som har gjorts. 

Utan rederinäringen hade Åland förmodligen inte sett ut som det ser ut 

idag. Det behöver dock inte betyda att det är helt förkastligt att ta ut en 

skatt som man tar ut av alla andra företag som finns. Är den skatten så 

pass liten att den inte används för att gynna andra näringsgrenar eller 

andra vägar, sjukvård och skola utan i slutändan gynnar den att det 

kommer fler passagerare ombord på färjan. Jag förstår inte att det ska 

vara så otroligt tabubelagt att ens diskutera, att det snart har tagit sju år 

för den här debatten att föras. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! För att balansera den andra lovsången vill jag återigen 

säga att jag uppskattar ledamot Karlströms försök att föra skattedebatt. 

Det är det vi måste göra om vi överhuvudtaget ska tänka på att ha behö-

righet. Jag ska testa skattefrågan nästa gång jag köper sushi av ltl Karl-

ström och begära att få den taxfree.  

Ltl Anders Englund, replik 

Herr talman! Det var ett mycket intressant inlägg som ledamot Karl-

ström hade. Det belyste hela frågan. Det är egentligen bra att det finns 

en ledamot i lagtinget som är klarsynt i sin syn på hela samhällets bästa 

och dessutom själv är företagare. Det säger ganska mycket. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Det är bra att det här diskuteras och det är fritt för var och 

en att ta upp de förslag man själv vill arbeta för. En debatt ska vi absolut 

inte rädas. Vi får ut mycket av debatten. När det gäller turismstrategin 

har aldrig det här varit med i diskussionen. Vi har hållit på ett halvt år 

och där är det ingen som har tänkt på att man kunde beskatta sjöfarten. 

Om vi skulle ta ut en skatt samtidigt som staten subventionerar, vi har 

Viking Lines bygge exempelvis, som man får subventioner för, det skulle 

se väldigt konstigt ut. Vi skulle ta ut skatt och andra ska betala. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Ja, det kan hända att det skulle se underligt ut, men jag ser 

det som en möjlighet för Åland att igångsätta arbetet med turismstrate-

gin som man har jobbat med. Om jag frågar minister Eliasson vad det 

viktigaste är för att han skulle kunna förverkliga de punkter som fanns i 

turismstrategin tror jag att svaret skulle kunna vara pengar, ganska 

många gånger. Ska inte åländska skattebetalare finansiera det, måste 

någon annan göra det. Mitt förslag är alltså att det här är ett sätt som 

man skulle kunna finansiera dessa turistsatsningar på. Om Finland eller 

vem som helst tycker att det är opassande att vi tar ut en avgift, ja, jag 

tycker att det är lika opassande att Finland tar ut farledsavgifter på 

åländskt vatten, men det accepterar jag utan att säga någonting. Varför 

jobbar inte landskapsregeringen lika hårt i den frågan? De farledsavgif-

terna ska till Åland. Det är Åland som äger de vatten som fartygen åker i. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Visst behövs det pengar för att kunna göra satsningar, men 

det behövs också entreprenörer och det är i första hand entreprenörerna 

som ska stå för kapitalet. Det tror jag att ledamot Karlström är den 

första att hålla med om. Det förvånar mig lite att han vill bygga upp fon-

der med en viss typ av pengar för att sätta dem på annan verksamhet.  

Det här med skatt eller avgift. Det är företaget som betalar det här och 

då måste man uppfatta det som en skatt och inte en avgift. Det tas av fö-

retagets vinst. Annars skulle allt från företagen betraktas som avgifter. 

Det handlar faktiskt om en skatt. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag är inte rädd att säga att det handlar om en skatt om 

det är där det hänger. Visst är det så att vi företag betalar skatt alla da-

gar, alla andra företag åtminstone. När det gäller att det är entreprenö-

rer som ska satsa och investera, jo tack det har jag faktiskt försökt driva i 

den här salen i tio års tid, men har jag lyckats? IT-byn, KK-hus, badhus, 

simhallar, konstgräsplaner. Vem har betalat dem? Inte är det så många 

entreprenörer som har gjort det utan det är skattebetalarna på Åland. 

Där tycker jag att man hade kunnat använda de här medlen exempelvis 

för att finansiera detta. Åland är lite för litet vissa gånger för att man ska 

kunna göra dessa stora satsningar, men hade man dessa verktyg hade 

man kunnat göra ännu större. De här 50 centen skulle generera ungefär 
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fem miljoner euro per år. Sätter man en avskrivning på 20-30 år på ett 

projekt kan ett projekt kosta en miljard euro och vi skulle ha råd att fi-

nansiera det. Om man räknar på det sättet alltså.   

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! En synnerligen livlig och intressant debatt och det är näst-

an svårt att komma ihåg att man själv ska replikera på huvudanförandet 

och inte det som sagts av de andra deltagarna i debatten. Det är min 

uppfattning att våra föregångare inom politiken gjorde ett aktivt med-

vetet val i samband med EU-inträdet, där det konstaterades att den vik-

tigaste förutsättningen för att utvecklas fortsättningsvis är sjöfarten. 

Man valde att ge ”avkall” på landturismen för att därigenom säkra 

transporterna. Jag vidhåller fortsättningsvis att det var ett klokt val. 

Skulle sjöfarten gå som tåget, fast liknelsen haltar något, skulle jag för-

stå att man kunde föra ett resonemang om en ny beskattning, men med 

tanke på de svårigheter som sjöfarten står inför känns det inte relevant i 

dagsläget.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag har förstått att majoriteten här i salen står bakom det 

som minister Veronica Thörnroos säger. Jag accepterar att det är på det 

viset. Jag försöker driva en fråga som jag har försökt driva sedan 2005, 

den tiden då sjöfarten gick som tåget, men då var man inte heller intres-

serad av att diskutera den här frågan. Då var man t o m så lite intresse-

rad att man begravde frågan i utskottet och den kom aldrig upp till de-

batt. De facto är det så att vi har givit den här näringen alla förutsätt-

ningar som finns, taxfree, undantag från socialskyddsavgifter, statsstöd i 

form av subventioner för byggande av båtar. Det är inte så fel att man på 

något sätt hittar något för dessa företag att återgälda en del till sam-

hället som har skapat förutsättningarna. Så hemskt är det inte att 50 

cent per passagerare, alltså en halv sushilåda, skulle vara för mycket be-

gärt för att få inhandla den taxfreeranson som man får och de låga pri-

serna man har på kryssningar, 25 kronor tur och retur Stockholm-

Mariehamn Ålänningarna måste betala tio gånger mera om man vill åka 

med samma båt. Det är också ett faktum. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Vi måste också komma ihåg att det stöd och den ”hjälp” 

som rederinäringen har fått inte allena kommit från Ålands lagting och 

via självstyrelsen utan mycket har också kommit direkt från riket och 

varit anhängigt av hur situationen har sett ut i våra närområden. Vi har 

delvis hjälpt till, men vi ska också komma ihåg att vi har fått stor hjälp 

från riket för att sjöfarten är en viktig angelägenhet för hela landet Fin-

land, inklusive Åland.  

Jag har också en kort fråga här på slutet. Ledamoten sade i sitt hu-

vudanförande att det skulle gynna och öka antalet passagerare om man 

lade på en avgift om 50 cent, antalet passagerare skulle komma att öka. 

Jag skulle gärna höra hur det resonemanget går. 
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Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Det var ungefär det jag försökte förklara i mitt anförande. 

Säg att det finns attraktioner här, det finns stora konserter, VM i olika 

friidrottsarrangemang, det gör att flera kommer och sätter sig på dessa 

båtar för att transportera sig till Åland. De kommer att komma till Åland 

inte bara för att åka en 25 kronors kryssning Stockholm-Mariehamn 

utan för att stiga av. Jag är helt övertygad om att fanns det en satsning 

på en miljard euro på turistnäringen här så kan vi också locka hit män-

niskor från vår närregion. Jag är helt övertygad om det. Jag tror inte att 

det är 50 centen som är problemet, med tanke på hur mycket man beta-

lar i moms när man köper en sushilåda, så vad du får köpa ombord och 

vad du får uppleva ombord när du är på den färjan som har taxfreeun-

dantaget, är det kanske värt den 50 centen så att taxfree fortsättningsvis 

ska finnas kvar, att Åland fortsättningsvis ska ha en livskraftig turism 

och att vi har en framtid på den här ön. Någonting måste kosta, allt det 

vi behöver göra gemensamt. 

Talmannen 

Replikskiftena är därmed avslutade. 

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Jag ska försöka att till en del hålla mig till politik och till två de-

lar till juridik. Det var en alldeles utomordentlig presentation i själva sakfrå-

gan, den motion som näringsutskottet har behandlat, som gavs av viceordfö-

rande Jörgen Strand. Det var också bra att han vidgade våra vyer utöver det 

som sägs i utskottets betänkande. Det är väsentligt när det gäller turismen 

och sjöfarten, man kan säga den turism som vidhänger sjöfarten, som en del 

av den klusternäringen, att man redogör för sjöfartens och passagerarfarty-

gens betydelse för landskapets ekonomi. Det gör man genom att hänvisa till 

ÅSUB i betänkandet där man skriver att det gäller 200 miljoner som årligen 

kommer till det åländska samhället från den här verksamheten.  

Det är uppdelat på två delar, dels utbetalda löner och kapitalinkomster på 

ungefär 90 miljoner, huvuddelen av dem med avdrag för statsskatten, som är 

ganska liten på de här löneskatterna och statsskatten på kapitalinkomsterna 

som sedan kommer tillbaka till Åland i klumpsumman. Det är nästan över 90 

procent av 90 miljoner av reda pengar som kommer in i den åländska sam-

hällsapparaten. Att sedan tala om att den här näringen inte ger något tillbaka 

till det åländska samhället blir patetiskt naturligtvis. Jämför med alla andra 

näringar och fråga er om de ger procentuellt tillbaka ens i närheten av det 

här. Ja, det skulle vara finansieringsbranschen då, som står för ungefär tio 

procent av vår nationalprodukt, som är någorlunda jämförbara, men någon 

annan bransch kommer inte ens i närheten av det.  

Att staten sedan inte får in mervärdesskatter från den här branschen och 

inte heller en del av löneskatterna är naturligtvis statens bekymmer, det är 

inte det åländska samhällets bekymmer. Att inköp från övrigt näringsliv se-

dan är 119 miljoner ger inte alls samma pengar utan där är det en betydligt 

mindre procent som kommer det åländska samhället till del för de överskott 

som finns i det övriga näringslivet och de löner, arbetsplatser, som det ger, 

men det är inte heller en obetydlig del.  
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Orsaken till skatteundantagsförhandlingarna i tiderna var dock inte så 

mycket pengarna, även om det var en väsentlig del, utan det är som utskottet 

skriver i sitt andra stycke, infrastrukturen, alltså trafiken österifrån och väs-

terifrån. Det var det viktiga att få in eftersom det var basen för vårt näringsliv, 

det var basen för vår effektivitet och vår ekonomiska produktion i landskapet. 

Det var också basen, ända från 1959, för turismens utveckling, som var bety-

dande under 60-, 70- och 80-talen. Sedan har den stannat kvar av olika orsa-

ker och man har också här diskuterat vad man kan göra för att öka landtur-

ismens produktionskraft.  

Det är en viktig fråga som motionären tar upp och som vi från opposition-

ens sida mycket starkt har kritiserat den här landskapsregeringen för att man 

inte har tagit hit den tidigare. Nu i slutet av det fjärde året av sin regeringspe-

riod så kommer man med någon form av plan på hur man ska utveckla land-

turismen. Det får vi orsak till att återkomma till i ett annat sammanhang. 

Sedan till huvudfrågan huruvida den här lagen är användbar. Vtm Gunnar 

Jansson var inne på det i en replik. Jag var inte med i lagtinget på den tiden 

när den här kom till, men det var på basen av en lagmotion från Landsbyg-

dens och skärgårdens valförbund, som på den tiden satt på 24 mandat i 

landstinget. Huvudmotionär var Ulf Andersson, sedermera centerpartist från 

1975 och framåt.  

Idag skulle den här lagen inte kunna antas eftersom den för det första har 

en felaktig rubrik, landskapslag om resandeavgift. Det är inte frågan om det 

utan det är frågan om en skatt som motionärerna ansåg att skulle tas ut på de 

resande. Sådan behörighet hade inte Åland, det var inte möjligt.  

Det har uppburits en resandeskatt i landet på 80-talet under två år vill jag 

minnas att det var, både för fartygsresande och för flygresande. Den uppbars 

i flyghamnarna respektive fartygshamnarna, det var riksbehörighet, pengarna 

gick in i statskassan. Det som sägs i första paragrafen i landskapslagen från 

1974 att idkare av regelbunden passagerartrafik med fartyg mellan hamn 

utom och hamn inom landskapet Åland är skyldiga att till landskapet såsom 

näringsskatt erlägga resandeavgift, säger klart vad det här är frågan om. Det 

är ingen resandeavgift utan det är en skatt på de företag, de idkare av verk-

samhet som i det här fallet skulle angöra hamnar i landskapet.  

Nå vilka företag kan vi beskatta med en åländsk skattelag. Det är företag 

som är registrerade i landskapet och har verksamhet i landskapet. Tallink är 

helt utanför den här skattens möjligheter, om de inte har sitt huvudkontor på 

Åland, helt utanför möjligheten att beskatta. De enda företag som vi kan be-

skatta enligt Karlströmska motionen är de åländskbaserade företagen. Det 

var inte motionärens avsikt. Hela projektet faller på juridiskt skäl på det sät-

tet. 

Precis som vtm Gunnar Jansson säger, stadgas i den nya lagen om be-

gränsningar om rätten att uppbära avgifter och skatter och naturligtvis speci-

ellt när det gäller avgifter. Där har tolkningen varit väldigt klar och tydlig i 

riksdagens grundlagsutskott, det avses att den avgiften får uppbäras endast 

för en motprestation. Man kan alltså inte begära att ta upp en avgift utan att 

leverera en motprestation som man ska visa att kostar något, då får man 

uppbära en avgift.  

Det är det motionärerna har varit ute efter, att ta en avgift från passagerar-

na direkt. Dels är det inte vår behörighet, dels kan vi inte göra om skattelagen 

så att det skulle bli möjligt och dels kräver, som sagt var ifall vi betraktar det 
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såsom motionären gör, som en avgift, det en motprestation. De enda, som när 

det gäller passagerarfartygen, som kan uppbära en sådan avgift är hamnarna, 

precis som görs på annat håll. Hela konstruktionen, som man tänker sig, är 

tekniskt och juridiskt omöjlig. Det är det vi diskuterar. Det hade varit bra om 

utskottet också hade klargjort det i sitt betänkande.  

Det bästa vi kan göra är att avskaffa lagen för den strider i princip mot 

grundlagen som den nu är utformad. Vill man sedan ha en ny lag som egent-

ligen motionären diskuterar kring, att man skulle göra om lagen till något 

annat. Hur skulle den lagen utformas för att kunna förverkliga det som mot-

ionären är ute efter, att få en avgift särskilt för dem som vänder i hamnen? 

Det vore rimligt att man skulle göra något sådant. Ja, jag kan inte komma på 

någon modell för det. Jag undrar om motionären eller någon annan här i sa-

len kan komma på någon sådan modell med tanke på den behörighet vi har 

här i landskapet, vi har kommunalskattebehörigheten och vi har näringsskat-

tebehörigheten och behörighet för vissa andra punktskatter. Jag tror alltså 

inte att det är möjligt.  

Det diskuterades mycket på 80-talet när staten gick in för resandeavgifts-

lagen, huruvida det då var möjligt utgående från att vi på Åland hade land-

skapslagen om resandeavgift. Jag tror att man kom fram till att det helt en-

kelt är en riksbehörighet så vi kan inte komma in på det förrän vi övertar be-

skattningen.  

Politiskt är situationen den nu att obunden samling vill beskatta enligt be-

skattningslagen, rederinäringen, enbart de åländska företagen. Tallink går 

inte att beskattas och inte heller andra företag som skulle börja trafikera på 

Åland. Det är de åländska företagen som ska särbeskattas för det här. Deras 

konkurrensläge gentemot Tallink skulle därmed försämras.  

Att obunden samling har den uppfattningen och en stor del av centern för-

står jag är grunden för den här lagstiftningen. Centern motionerade om den i 

tiderna. Sedan har det åtminstone två gånger varit aktuellt att börja tillämpa 

lagen genom hemställningsmotioner i lagtinget tidigare, alltså före ltl Karl-

ströms tid i lagtinget/landstinget. En gång i början av 90-talet, det är ganska 

nära alltså, eller om det var på 80-talet, var det risk för att den hade kunnat 

börja tillämpas. Om det juridiskt hade varit möjligt är en annan sak. I alla fall 

så har det funnits sådana motioner.  

Jag var själv under min tid som medlem i Ålands turistförening inkallad 

till lag- och ekonomiutskottet som sakkunnig i frågan och då var det bara 

med några rösters majoritet som den motionen avslogs från centerns sida. Nu 

har visserligen centerns ordförande Harry Jansson och centerns minister för 

näringarna Torbjörn Eliasson sagt att de är emot det som deras partikamra-

ter vill ha genomfört. Visst är det ett bekymmer för centerpartiet att man dri-

ver en sådan här fråga, både politiskt och juridiskt. Tack! 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! För det första måste jag med det bestämdaste motsäga mig 

det sista som ltl Jansson sade att obunden samlings intentioner med den 

här motionen skulle vara att särbeskatta åländska rederier eftersom 

Silja/Tallink inte skulle kunna ingå i den här tanken. Min intention med 

den här motionen är att vi skulle kunna ta en avgift av dessa fartyg, som 

använder och utnyttjar skatteundantaget, inklusive Tallink. Alla ska be-

handlas lika, inget snack om den saken.  
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Sedan säger ledamot Jansson att det är tekniskt och juridiskt omöj-

ligt. Kanske utskottet kunde ha redogjort det för mig, som har väntat på 

den här utredningen sedan 2005. Jag tror att det finns möjligheter. 

Finns det en vilja finns det en väg. Är det tekniskt och juridiskt omöjligt 

borde utskottet åtminstone ha skrivit det i sitt betänkande. Läs vad ut-

skottet har skrivit. Det står inte någonting om det här. Fortsättningsvis 

kan man tro att allt går att göra bara man vill här på Åland.  

Ledamot Roger Jansson vill att jag ska komma med en modell hur det 

eventuellt kunde göras om det är så att det är tekniskt och juridiskt 

omöjligt utan att någon har utrett det. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Finns det en vilja finns det oftast en väg, det är riktigt. I 

det här fallet finns viljan i motionen, men vägen finns inte via den väg 

som motionären föreslår att man inom landskapslagen om resandeavgift 

skulle uppta en skatt, som det står i första paragrafen att det är frågan 

om, av idkaren, av Tallink. Det går inte helt enkelt. Hur skall ltl Karl-

ström via åländsk landskapslagstiftning kunna uppta skatt av ett rederi 

med hemort i Tallinn, Estland? Svara på det! Säg då hur detta förslag 

inte skulle vara en särbeskattning av åländska rederier, som Karlström 

kritiserade mig för att beskylla er för. Förslaget är en särbeskattning av 

åländska rederier om man inte kan förklara med hjälp av denna om-

skrivna lag skulle kunna beskatta Tallink. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! I lagen från 1974 står det att alla passagerarfartyg som an-

gör åländska hamnar ska erlägga en näringsskatt. Så står det i lagen. 

Varför skulle inte det vara möjligt, på samma sätt som om en utländsk 

näringsidkare kommer till Åland så betalar han skatt. På samma sätt 

som vi besöker Rom, Venedig, Barcelona är det turistskatt på hotellen, 

det får vi betala för det har den lagstiftande församlingen beslutat. Finns 

det en vilja så finns det en väg.  

Jag vet att det inte finns en vilja i den här salen just nu, men vi måste 

kunna diskutera det och argumenten kan inte vara att det är tekniskt 

och juridiskt omöjligt. Punkt! Utskottet har inte ens nämnt om att det 

skulle vara tekniskt och juridiskt omöjligt. Det är det här jag vill att 

landskapsregeringen ska titta på. Är det tekniskt och juridiskt omöjligt, 

så fine, jag ger mig. Jag lägger mig på rygg och säger att jag hade fel, 

men bara för att ledamot Roger Jansson står i talarstolen och säger att 

det är så ska jag acceptera det. Tänk om du har fel, ledamot Jansson. 

Tänk om det är tekniskt och juridiskt möjligt? 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det är klart att jag inte kan tänka för ledamoten Karl-

ström. Det går inte. Tänk om SAS eller Finnair, som flyger på många or-

ter i världen, skulle näringsbeskattas i varje land de landar i, det är inte 

möjligt, internationella avtal förbjuder det. De kan bara beskattas i det 

land de är verksamma i. Sedan kan man utta avgifter som ersättning för 
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kostnader som uppstår med anledning av att de landar i andra länder. 

Det kan då göras av dem som äger de flyghamnar som angörs. Jag kan 

som sagt inte tänka för ledamot Karlström, men om han inte är beredd 

att acceptera internationella överenskommelser när det gäller beskatt-

ningsmöjligheter så vad kan jag göra åt det.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Ledamot Jansson pratade om att det var för att säkerställa 

transporter och frakter som vi fick undantaget. Då blir det lite absurt när 

det är dyrast för ålänningarna, andra tjänar mest på frakterna som går 

förbi Åland. Tar man in en bil här och plockar av grejer eller komplette-

rar så blir det mycket dyrare än att låta den gå direkt. Det är ett konstigt 

fel med det här undantaget som vi ålänningar har fått oss till del. Det 

borde ju ha varit tvärsom egentligen. Det borde ha varit billigare för den 

som verkar på Åland än för den som bara utnyttjar vårt skatteundantag. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jo, jag var med på den tiden när man förhandlade fram 

undantaget och vet hur resonemanget gick på den tiden. Resultatet ser 

vi i betänkandet. Där står 8 000 årliga fartygsanlöp i åländska hamnar 

för varor och personer. Om vi inte hade haft undantaget hade kanske 

antalet varit 600-700 eller kanske 1 000. Nog förstår vi väl alla vad 

dessa 8 000 anlöp innebär för vårt näringsliv i landskapet. Sedan finns 

det olika prisbilder för trafiken naturligtvis, men genom alla dessa år 

som den här trafiken har pågått, ända sedan 1959 och också efter EU-

medlemskapet, är det en enorm betydelse det har haft för det åländska 

näringslivet inklusive jordbruket. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Ledamot Jansson såg att det var ett jätteproblem för cen-

tern att vi diskuterar den här frågan, jag tycker att det bara är bra att vi 

diskuterar. Den här frågan behöver verkligen diskuteras. Det är väl det 

som en del av oss i centern har motsatt oss att man inte vill diskutera 

den här frågan, det är så självklart att vi inte ska följa med i samhällsut-

vecklingen. Det har hänt mycket under de senaste 20-30 åren med skat-

teundantaget och turistnäringen. Tyvärr har utvecklingen sprungit ifrån 

oss. Vi pratade just om att det borde vara skatt när man stiger av och på.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! När det gäller resandeskatt har varje nation möjlighet att 

införa sådan med näringsskatter på de företag som är verksamma i lan-

det och på olika sätt kan man rikta det på passagerarna, den möjligheten 

finns. Jag kan fortfarande inte se hur man med en åländsk lagstiftning 

skulle kunna rikta skatten till utomåländska företag beräknat på de antal 

passagerare som reser till och från Åland. Det är som jag menar att cen-

tern inom sig måste reda ut. Är man faktiskt beredd att särbeskatta den 

åländska rederinäringen och ställa dem i ett sämre konkurrensläge än 

vad icke åländska rederier jobbar under.  
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Ledamot Roger Jansson och jag har samma uppfattning i 

sakfrågan så det är inte därför som jag tog replik. Däremot sade ledamot 

Jansson att en stor del av centern driver den här frågan. Det vill jag kor-

rigera. Precis som ledamot Jansson sade har vår gruppordförande Harry 

Jansson redogjort för gruppens åsikt och vi alla tre som sitter i regering-

en har också redogjort för våra åsikter. Att säga att en stor del av centern 

driver den här frågan är inte korrekt. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Om jag skulle kunna tro minister Eliasson skulle det glädja 

mig, men jag kan inte göra det. Jag räknar till nio ledamöter i lagtinget 

från centern numera efter ett överhopp från Ålands framtid. Här har jag 

ett mail som jag har fått mig till del, jag ska inte säga varifrån det är, 

men det är ett åländskt mail där fyra av dessa nio anges vara för den här 

näringsskatten. Huruvida det är rätt kan jag inte uppfatta, här är det 

tillsvidare bara två stycken som har deklarerat det, men två av nio är 

ganska mycket. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Det här börjar faktiskt bli en lite lustig bevisföring. Jag har 

inte upplevt det tidigare i den här salen. Ledamot Roger Jansson räknar 

rätt nu i sin replik, två personer har uttalat sig och sympatiserar med 

Karlström, ja. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag sade just att det är på det sättet, men det är en ganska 

betydande del av centergruppen, två av nio. Om min sagesman har rätt 

är det ännu mera allvarligt. Den typen av diskussioner har jag hört un-

der mina många år här i lagtinget många, många gånger och varit själv 

utsatt för det också. Det är ingen fara med det. Öppenhet är viktigt i po-

litiken och centern har orsak att redogöra för hur ledamöterna ser på 

frågan. Eftersom två har deklarerat för frågan så hur ser de övriga på 

det. Det är viktigt att få veta. De övriga sju, hur ser de på det? 

Talmannen 

Replikskiftena är därmed avslutade. 

Ltl Anders Englund 

Herr talman! Det är en intensiv diskussion om ett ärende som vi inte skulle få 

diskutera. Precis som ledamot Karlström var inne på i sitt anförande fanns 

det en motion år 2005, som ledamoten lämnade in i mars. Den behandlades 

inte av det dåvarande näringsutskottet som jag var med i. Av vilken orsak ska 

jag låta vara osagt.  

Ledamot Karlström motionerade igen efter ett val år 2007 att man skulle 

ta upp den här diskussionen. Efter diskussioner i utskottet om vilka motioner 

vi behandlade så framfördes att vi skulle ta upp den här och det gjorde vi. Vi 

har haft den liggande i många, många månader utan att egentligen komma 

framåt i det här ärendet. När vi slutligen skulle ta beslut om det här ärendet 
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så var det mycket känslor. Vi var i princip uppmanade att försöka lägga det 

här under täcket, att inte diskutera den här saken.  

Vi pratade just om det, det var en ledamot som nämnde det, en öppen de-

batt. Det kanske är bra om vi kan ha det åtminstone på motioner som lämnas 

från lagtingsledamöter från salen. Vi tog beslutet efter diskussioner och så 

har man blivit pådyvlad i flera omgångar att man är för den här skatten. Har 

jag sagt det? Tyst. Så är det.  

Nu kommer vi till det här att vi skulle skriva en utskottssynpunkt. Jag 

meddelade min grupp att man bör kunna utreda det här om man vill ha något 

mera tillägg i saken. Det hör väl till att man uppmanar landskapsregeringen 

att utreda saker och ting, att man får fakta på bordet så att man vet vad man 

pratar om. Det tilläts inte!  

Som jag uppfattade det så skrev vår ordförande, som inte sitter med i ut-

skottet, synpunkter till utskottet, vilket utskottet i stort sett tog. Kära lag-

tingsledamöter, Ålands folk, är det så det ska gå till när man diskuterar ären-

den? Man lär sig nästan ordagrant i en viss tidnings ledare vad en del har sagt 

här, sådana direktkanaler tycker jag inte om.  

Det här är en bra motion. Man har tagit tag i sakerna som man vill disku-

tera från motionärens sida. Vi har verkligen stora utvecklingsmöjligheter på 

det här området inom den skattefria försäljningen. Det är också saker som 

kanske borde utredas.  

Jag var själv med i lagtinget när vi förhandlade om skatteundantaget. Jag 

kommer ihåg när ledamot Roger Jansson var lantråd, han var bekymmersam 

för hur trafiken skulle utvecklas via Åland och Helsingforslinjen och den som 

går till Baltikum. Då överutnyttjade vi undantaget på något sätt. Jag var 

kanske inte orolig och jag vet andra som sade samma sak. Det har gått jätte-

bra.  

Tillika som vi ger de här möjligheterna att trafikera vart som helst från 

Åland till andra länder så har vi också stängt de möjligheterna mellan Åland 

och riket. Flyget har möjligheter. Varför är det så? Kanske man borde disku-

tera den möjligheten? Det är nationellt man kan föra diskussionen också om 

det gynnar transportmöjligheterna, om vi får billiga transporter. Här borde 

en utredning göras.  

Det kom upp i diskussionen om hur man tar ut en sådan här avgift, nä-

ringsskatt, som det ju kallas. Det kallas en näringsskatt! Man kan svänga på 

det, man kan ta det som en miljöskatt om det var precis omöjligt för att man 

viker in till landskapets hamn. Man trafikerar genom en mycket, mycket 

känslig skärgård i Östersjöområdet. Vi talar ofta om vår Östersjömiljö. Möj-

ligheterna finns, de är inte stängda.  

Det finns mycket att diskutera och jag tänkte kanske inte gå in på alla sa-

ker, men vill man driva landskapet som ett Ab finns det inkomstmöjligheter. 

Det här med företagarna, hur olika behandlad man blir som ltl Karlström re-

dogjorde för här tidigare, kan man också diskutera hur det ska vara i framti-

den. Det är ett antal år sedan som de här besluten har tagits.  

Mitt ställningstagande i utskottet lutade åt att möjligheten borde utredas, 

men det var den dörren man ville stänga och det är lite allvarligt, tycker jag. 

Jag har många gånger i den här talarstolen sagt, jag har varit här 20 år när 

den här perioden går ut, att sjöfarten är vår viktigaste näring. Det är ingen 

som ifrågasätter det, men man bör kunna diskutera saker och ting, hur det 

fortsätter på. Precis som ledamot Camilla Gunell och flera andra har uttryckt 
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så borde det egentligen utredas mera så får man se att man har fakta på bor-

det.  

Vad gäller betänkandet från näringsutskottet så föreslog jag att jag inte 

skulle ha en reservation, jag vill bara ha en avvikande mening. Enligt lag-

tingsordningen kan man inte göra så utan det måste kallas en reservation. 

Det har kanske förekommit en feltolkning. I det här står det att jag har en av-

vikande mening, men det blir som en reservation. En rättelse. Tack! 

Talmannen 

Rättelsen antecknas till kännedom. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Herr talman! För att det inte ska bli så mycket dramatik vad gäller min 

medverkan i näringsutskottets betänkande måste jag kanske säga några 

ord så att det inte upplevs som någon styrning från centerledningen i 

den här frågan. Vad jag har gjort i det här sammanhanget är att hör-

samma centerkollegan Roger Slottes begäran om att till pappers formu-

lera några allmänna synpunkter på att den här motionen bör avslås. Jag 

har därmed gått min kollega Slotte till mötes. Hur sedan utskottet och 

den övriga majoriteten i utskottet, som förkastade motionen, har reso-

nerat har jag ingen insikt i. Jag har inte heller någon insikt i vad som har 

sagts i hörandena i utskottet, men det är upp till utskottsmajoriteten att 

bedöma om de tyckte att det var tillräckligt. Jag får väl säga att jag har 

hjälpt till att få en bra behandling av motionen.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag tar avstånd från angreppet på viceordförande Strand, 

som här framfördes. Det är fyra stycken i utskottet som har utformat det 

här betänkande enligt den handling vi har på bordet. Sedan har vi en av-

vikande åsikt. Retorisk fråga, har ltl Englund sagt att han är för resan-

deavgift och med det skulle vi förstå att han kanske inte är det, men så 

sade han i följande mening att det är en bra motion och det finns stora 

utvecklingsmöjligheter med detta förslag. Beskedet är klart. När det gäl-

ler resonemanget kring miljöskatter osv., är det klart att vi kan ta ut mil-

jöskatter från våra egna företag, den möjligheten har vi, men inte kan vi 

ta ut miljöskatter från andra länders företag. Flygpassageraravgifter som 

tas ut i världen är inte åländsk behörighet utan det är finsk behörighet i 

Finland. Det klargjordes på 80-talet om ledamot Englund kommer ihåg 

det. 

Ltl Anders Englund, replik 

Herr talman! Jo, jag sade att vi har stora utvecklingsmöjligheter med 

den skattefria försäljning som vi har. Hur vi sedan sköter det, om det är 

via olika skatter, avgifter eller vad vi gör är en annan sak och det är det 

som vi behöver utreda. Det är det som den här motionen i stora drag syf-

tar till. Jag ville medverka till en sådan skrivning, men fick det inte. 
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Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Om ordförande i ett utskott vill ha en saklig utredning om 

huruvida det förslag som man behandlar i en motion i det här fallet ger 

de juridiska möjligheter som motionen efterlyser, så kan jag inte tänka 

mig att inte ordförande skulle kunna föreslå sådana sakkunniga som 

kunde reda ut det. Jag ser på listan här att sådana sakkunniga har varit 

närvarande i utskottet. Har inte ordförande då brytt sig om att fråga den 

sakkunniga juristen om de här frågorna, huruvida det är möjligt att be-

skatta Tallink med en åländsk näringsskatt? Har ordförande inte ställt 

den frågan? 

Ltl Anders Englund, replik 

Herr talman! Vi har diskuterat mycket ingående olika saker i utskottet 

och vi vet att det här har att göra med både internationella avtal och vår 

grundlag, som nämndes tidigare och som har ändrat under den här ti-

den sedan den här lagstiftningen från första början kom till. Jag tror 

inte att det är utskottets sak att ha de hörande att svara exakt utan det 

behöver man göra från landskapsregeringen, om man vill ha en ordent-

lig utredning av det här. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Herr talman! Jag förstod inte riktigt utfallet mot viceordförande i ut-

skottet, att han skulle ha dikterat det här helt och hållet. Ledamot 

Englund har till utskottets betänkande anfört avvikande åsikt som 

egentligen borde ha varit en reservation, vad jag förstår, men varför har 

inte ledamot Englund aviserat de åsikter och det han ville ha fram, vilka 

utredningar han vill ha. Det kan väl inte någon ha hämmat honom till. 

Han hade kunnat sätta ner det i en reservation, vad hans åsikt var. Man 

undrar hur diskussionerna i utskottet gick. 

Ltl Anders Englund, replik 

Herr talman! Som jag tidigare var inne på, jag förklarade mig tydligen 

inte tydligt, tyckte jag att en reservation var onödig vad utskottet skulle 

göra. Jag ville ha en lindrigare variant med en avvikande åsikt till det 

här ärendet. Det är också det som var med i det utdelade exemplaret hit 

till lagtinget. Sedan konstaterade man i det lagberedare organet i lag-

tinget att det inte fick stå avvikande åsikt utan det måste vara som en re-

servation, men då var det redan klubbat i utskottet. Därför anförde jag 

också den här rättelsen, som jag har blivit tillsagd att säga från talarsto-

len att det skulle vara som en reservation. Så var det också utlagt på nä-

tet. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Herr talman! Det som jag undrar fortfarande är varför man inte i den 

avvikande åsikten, som sedan blev rättad, hade vilka avvikande åsikter 

man hade till det här. Det framgår inte av det här. 



  

  615 

Ltl Anders Englund, replik 

Herr talman! Precis som jag har skrivit så anser jag att näringsutskottets 

allmänna motivering är otillräcklig och bakgrunden av ärendets bered-

ning i utskottet. Jag anmäler därför avvikande åsikt till utskottets be-

tänkande. Så är det formulerat. Det betyder att har man hörande i ut-

skotten så vet vi att det finns två sidor av ett ärende och det är då man 

vill utreda det här. Det finns det ute i vårt samhälle också. Det är många 

som vill titta på den här möjligheten att utreda en sådan här sak. Det be-

tyder inte att det är det ena eller det andra, men man behöver gå igenom 

det så att man har fakta på bordet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Jag kan inte se att ledamot Anders Englunds åsikt klarnar 

under debatten, snarare tycker jag att det blir bara otydligare. Jag har 

några frågeställningar som jag vill ha svar på. För det första, mera exakt 

vad är det som ledamoten Anders Englund vänder sig emot när man ta-

lar om allmän motivering som är otillräcklig. Gärna preciserat, kanske 

3-4 punkter. För det andra måste jag säga att det är lite anmärknings-

värt att ledamoten har suttit i lagtinget i 20 år och fortsättningsvis inte 

riktigt känner till hur ärendet ska hanteras internt. Det indikerar att vi, 

när höstens val kommer, ska ha en god juridisk utbildning av våra 

parlamentariker här. 

Ltl Anders Englund, replik 

Herr talman! Min hantering har gått igenom nålsögat hit till lagtinget 

när den låg på bordet. Jag lyckades ju i så fall lura er allihop då. Det var 

inte så tokigt heller.  

Vi har utvecklingsmöjligheterna inom det här området inom den 

skattefria försäljningen och det är det vi behöver titta på. Vi har också 

möjligheten att ta den här näringsskatten och det är det som behöver ut-

redas. Vi har grundlagen, vi har de internationella beskattningsavtalen 

som vi behöver gå igenom. Är det någonting som strider mot de tankar-

na som den här motionären för fram. Det är det jag vill ha reda på. Om 

det är så att landskapsregeringen idag kan svara på det så är det bra! 

Rakt av! 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Det här ärendet blir bara mer och mer underligt ju längre 

vi processar det. Nu har näringsutskottets ordförande suttit och proces-

sat hemställningsmotionen, som dessutom lämnades in redan 2005 i 

första omgången och ledamoten har varit positivt inställd till den vid ett 

flertal tillfällen. Nu frågar man landskapsregeringen här i salen om vi 

kan utreda det. Skulle det inte ha varit klokare om näringsutskottet hade 

fördjupat sig i ärendet lite mera förrän man kommer med det till lag-

tinget, om nu ordförande finner att det inte är tillräckligt väl processat. 

Man har också möjligheter i näringsutskottet att höra sakkunniga och 

det har ni också gjort. Kanske det hade funnits en klokskap i att ni hade 

hört lite till och kanske fortsatt ända fram till valet i höst och hört folk. 
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Ltl Anders Englund, replik 

Herr talman! Det var precis det sista som minister Thörnroos sade att vi 

skulle vänta till valet, man ville inte ha den här diskussionen till salen 

före. Det var så det var. Man ville skjuta fram det här, helst över valet. 

Därför ville man skjuta på det här ärendet, så var tanken från många. 

Det är klart att kan inte landskapsregeringen, som ska sköta det lö-

pande, svara på det från bänken så behöver man titta på det inom för-

valtningen, se hur det ligger till. Jag hoppas att man tar till sig och gör 

det. Jag väntar med spänning på resultatet. Tack!  

Talmannen 

Replikväxlingarna är därmed avslutade. 

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Det är en både märklig och lite tråkig debatt. Jag såg att många 

drog på munnen under tidigare anföranden, men jag tycker att den är lite 

tråkig, jag ska återkomma till det. Den är också märklig, det blir någon sorts 

mystik, man ska ta tillbaka ärendet, det är så känsligt, man får inte debattera 

det, det pratas om stängda dörrar.  

Känslor, har jag också noterat att ärendet väcker, men jag förstår inte var-

för det ska vara så känsligt att man inte kan diskutera det här. Det här som ltl 

Englund nämnde till sist, att man ville skjuta det över valet, nå det kan jag 

förstå, det är gammal och beprövad centertaktik.  

Jag blev också väldigt förvånad över ltl Karlström när han citerade mig. 

När man ska citera bör man citera korrekt enligt mitt förmenande. Jag gick 

igenom ordagrant vad som hade sagts. Jag sade aldrig att förslaget 2005 var 

intelligent utan tvärtom sade jag att jag var tveksam till klämmen och att jag 

inväntar med spänning utskottets betänkande, men jag uttalade stor förstå-

else för motiveringarna som var. Det gjorde jag absolut och det kommer jag 

också att återkomma till.  

Jag skrollade genom hela debatten 2008, vartenda ord som hade sagts, då 

begärde jag inte ordet en enda gång, så det är också lite märkligt, tycker jag. 

Jag tycker att själva utskottsbetänkandet är märkligt. Vi fick reda på att ut-

skottet tydligen hade haft någon spökskrivare. Jag vet inte vad jag ska tro på 

mer i debatten, men om man har haft någon sorts spökskrivare att skriva be-

tänkandet så hör det också till ovanligheterna.  

Orsaken till att jag tycker att det är tråkigt att det är sådan nivå på debat-

ten så jag tror inte att stärker folks förtroende för åländsk politik. Jag har re-

dan många gånger varnat för att det är allvarligt lågt. Jag vet att jag är inne på 

minerad mark, det här är bedömningsfrågor och jag kan bara säga min åsikt.  

Tittar vi på det som har sagts i sakligt hänseende så rätt långt så håller jag 

med det ltl Strand sade. Jag brukar i olika sammanhang ofta prata om grun-

den för vår ekonomi, man måste ha en grund, någonting att utgå ifrån. Sjö-

farten är definitivt grunden för den åländska välfärden. Definitivt alla på hela 

Åland har nytta av den åländska sjöfarten och det åländska skatteundantaget.  

Det pratades om att man måste se till hela samhällets bästa. Alla har defi-

nitivt nytt av det åländska skatteundantaget. Däremot som jag sade i ett tidi-

gare ärende förra veckan gäller det att lindra nackdelarna när det gäller 

skattegränsen.  
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Betänkandet från självstyrelsepolitiska nämnden blir offentligt när som 

helst så jag tror att jag vågar citera det helt kort. Där kommer man att peka på 

att det är viktigt att landskapsregeringen jobbar med och förbättrar nackde-

larna som skattegränsen medför. Visst är det så att alla mynt har en framsida 

och en baksida.  

Det som framkom i redogörelsen över de självstyrelsepolitiska åtgärderna, 

att man ville hålla skattegränsen på samma nivå som nu, är enligt mitt för-

menande inte tillfyllest. Det måste man jobba med och där har landskapsre-

geringen varit för slö. Det är ingen tvekan om annat.  

Sedan, herr talman, politik är svart eller vitt. Det finns sällan olika nyanser. 

Däremot så består livet av nyanser. Jag vill säga att införandet av en resande-

avgift, såsom den utmålas i klämmen, är jag fortfarande tveksam till och yt-

terligare näringsbeskattning till vår viktigaste näring är jag också tveksam till. 

Jag håller rätt långt med det resonemang ltl Roger Jansson hade om re-

sandeavgiften, att vi inte hade möjlighet att ta upp det på det sätt som det fö-

reslås, men visst ltl Karlström är det så, finns det en vilja brukar man oftast 

finna en väg.  

Det är märkligt i det här utskottsbetänkande att man faktiskt inte har ut-

rett den centrala frågeställningen. Det förvånar mig lite. Tittar vi på det 

åländska skatteundantaget har vi fått det och det finns en säkerhetsklausul 

från EU:s sida, om det överutnyttjas kan man ta tillbaka det. Jag har många 

gånger själv börjat fundera på det speciellt när vi har fartyg som trafikerar 

Tallinn-Stockholm. Det kanske inte är den naturligaste rutten att man går via 

Mariehamn. Det gör man enbart för att vi har vårt skatteundantag. Det är 

inte frågan om annat.  

Jag har också reagerat och jag tänkte nämna det nu, jag såg att jag också 

nämnde det i debatten 2005, att när man i Mariehamn bygger Skyways, byg-

ger ut hamnen som man gör, möjliggör det dagskryssning utan att passage-

rarna ens behöver sätta sin fot på åländsk mark. Då har det gått lite för långt. 

Vi har absolut ett mervärde såsom det är nu, vi har våra åländska rederier, 

men jag kan säga att vi från åländsk sida har varit lite för flata när det gäller 

att utnyttja skatteundantaget på ett sådant sätt att vi får maximal nytta av 

det.  

Resandeavgift enligt landskapslagen om resandeavgift har det framgått att 

jag är väldigt tveksam till, men hamnavgifter finns det möjligheter att diversi-

fiera i förhållande till avstigna passagerare, om jag inte missminner mig hade 

det också framförts som en motivering. Det kunde man titta på.  

Avslutningsvis, herr talman, visst har vi ett bekymmer. Vi har anslutning-

ar, vi har färjanlöp till Åland som vi aldrig har haft tidigare, samtidigt som 

turismen bara går neråt. Det är någonting som behöver göras. Det är inte frå-

gan om något annat. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag tycker inte att ltl Anders Eriksson behöver vara så led-

sen och uppgiven och bestört över den här debatten och att det är så 

hemskt att vi diskuterar här. Det tycker inte jag, det är bra att vi får lufta 

våra tankar och idéer. Det är det här som lagtinget ska syssla med istäl-

let för många andra detaljer som vi petar i. Det som jag reflekterar över i 

det som ltl Anders Eriksson hänvisade till är att jag inte citerade honom 

korrekt. Det var just det att ltl Eriksson inte tyckte att den här motionen 
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var riktigt intellektuell. Jag hänvisade då till vad ltl Eriksson sade 2005, 

då ltl Eriksson sade att motionen var ganska bra. Vill ltl Eriksson så kan 

jag läsa upp exakt vad han sade, jag tar det i nästa replikskifte. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag vänder mig emot att ledamot Karlström sade att jag 

tyckte 2005 att förslaget var intelligent. Jag gick igenom allt. Tvärtom 

hade jag uttalat stor förståelse för motiveringarna, men jag sade att jag 

är tveksam till klämmen såsom den är utformad och det ska bli spän-

nande att se vad näringsutskottet kommer fram till. Å andra sidan tillför 

det inte så hemskt mycket nu om man ser på hur debatten har utvecklat 

sig. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Inte så mycket om själva passageraravgiften eller skatte-

frågan nu, men ledamot Anders Eriksson passade på att i en sidosväng 

kritisera landskapsregeringen för bristande aktivitet i skattegränsfrågan. 

Det stämmer överhuvudtaget inte alls. Vi har varit väldigt aktiva i frågan 

med att få till stånd tillämpningsföreskrifter och tullkodex som ska träda 

i kraft 2013. Det är inte vi som har haft tidtabellen. Vi jobbar för att det 

ska bli en bra lösning för Åland. Tillsammans med finansministeriet och 

tullmyndigheten i Finland har vi formulerat det förslag som vi har haft 

personal att jobba för både i Spanien, Kanarieöarna, London, överallt 

och det ser hyggligt ut faktiskt. Tidtabellen när det ska vara färdigt har 

inte vi satt, det var ett felaktigt påstående. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Det kallas för släng. Orsaken till att jag ville nämna skatte-

gränsen var mycket upphov till den diskussion som vi har idag, de nack-

delar som skattegränsen medför. Jag har i alla debatter sagt att skatte-

undantaget mångdubbelt överväger skattegränsens nackdelar som det 

redan är idag. För den sakens skull ska man inte slå sig till ro utan jobba 

aktivt för att få en lösning på det här. Det som finansministern säger nu, 

vi träffas nu och då och vi pratar och har debatt, men det här är nyheter 

för mig. Det är väldigt viktigt om landskapsregeringen ska få mig och 

också andra att tro på att man faktiskt jobbar aktivt med det här, att 

man också kommunicerar ut på vilket sätt man jobbar. Jag hänvisar till 

det som står i självstyrelsepolitiska redogörelsen, att man vill ha skatte-

gränsen på minst samma nivå som man har idag. Det är en väldigt pas-

siv formulering. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag har varit tydlig och sagt att jag vill ha så enkla regler 

som möjligt i förhållande till hela vår omgivning och då har främst 

marknaden till Sverige nämnts. Det tror jag att vi håller på att uppnå nu, 

nu förenklas förfarandet till vår omgivning som helhet.  

Eftersom det pratas i korridoren kunde också ledamot Anders Eriks-

son ha ställt frågan till mig, hur det har avancerat i frågan, om det är så 

att den har väckt ledamotens stora intresse. Då hade jag kunnat infor-
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mera om de här sakerna öga mot öga också. Vi har speciellt fokuserat på 

den här frågan på finansavdelningen, vi har gjort det i nära samarbete 

med Ålands näringsliv. Ställer man frågan till dem så tror jag att de 

känner sig väl informerade i den här frågan och kan säga att samarbetet 

har varit gott. Jag vågar nästan hävda att det är på det sättet. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag vågar nästan hävda att det inte är på det sättet, men 

det är en annan femma. Det är viktigt, minister Perämaa, att vi lyfter 

fram frågan från korridornivån utan att man öppet debatterar situation-

en i lagtinget. Vi får snart självstyrelsepolitiska nämndens betänkande 

på bordet och då är skattegränsen en av frågorna. Om uttrycket tillåts 

skulle jag vilja be finansministern att förbereda sig på den debatten och 

förklara var vi står idag så vi får en avstämning. Det är inte bara jag utan 

det är stora delar av det åländska näringslivet och övriga som är intres-

serade av var vi står idag när det gäller skattegränsen. 

Talmannen 

Replikskiftena är därmed avslutade. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Skattegränsen har ju faktiskt med det här ärendet att göra. Det 

är nämligen så att skattegränsen är en del av sjöfartsstödpaketet. Varför man 

säger som man gör i landskapsregeringen kan jag inte säga någonting om, 

men skattegränsen har ju genomgått en massa förenklingar. Den var t o m 

nollad ett tag. Det är det som är utgångspunkten. Kan man bibehålla dessa 

förenklingar är de en fördel, kan man ytterligare förenkla så krävs det natur-

ligtvis mycket jobb, om man klarar av det vet jag inte. Självstyrelsepolitiska 

nämnden har alla möjligheter att korrigera sitt eventuella betänkande om 

man är ute och cyklar i den frågan. 

Herr talman! Jag ska min vana trogen ge lite av den historiska bakgrunden 

av den anledningen att jag råkar känna motionären från 1972, dvs. dåvarande 

landstingsmannen Ulf Andersson. Vi har flera gånger återkommit till det. 

Bakgrunden till det här var att från 1958-59 började passagerarbilfärjorna sin 

verksamhet och det blev en mycket stark expansion, ett fantastiskt koncept 

får man säga så här i dessa entreprenörers tider. Då var det deras guldålder.  

För att bemöta det som man befarade på den tiden, dvs. att det skulle ta på 

den åländska naturen och att turismen inte hade kapacitet att utvecklas, in-

fördes den här avgiften och kopplades till näringsskatten, som är vår behö-

righet sedan gammalt. Det skulle möjliggöra att man gjorde de här satsning-

arna.  

Det visade sig att det inte behövdes. Slitaget var inte så stort som man be-

farade och vår finansiering var också sådan att man kunde utveckla turismen 

särskilt på slutet av 80-talet och början av 90-talet, med investeringar i an-

läggningar, en golfbana och lite annat.  

Det som förundrade mig storligen i den här debatten är att resandeavgiften 

kopplades till sjöfartens stora betydelse för Åland. Jag vet inte om det är en 

bra analogi, men man skulle kunna säga att man inte ska ta ut skatt av perso-

ner som tjänar mest för de är så viktiga för samhället och de kanske kan flytta 

osv. Skulle skattepolitiken vara så enkel så skulle debatten också vara betyd-

ligt kortare. Det här är ett resultat naturligtvis av att vi inte har haft skattebe-
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hörigheten av någon större utsträckning förutom kommunalskatten. Dvs lag-

tinget debatterar skatter som om det vore särintresse för var och en att inte 

betala skatt. Då blir det ingen gemensam sektor, ingenting gemensamt.  

När det gäller den här motionen som jag äntligen kommer fram till, har li-

beralerna gått in för att inte omfatta motionen och det kan behöva sin förkla-

ring. För min del ska ledamot Karlström återigen få en eloge för att han sorte-

rade upp sina tankar på ett hedervärt sätt, dvs. fördelen med hans argument 

är bra därför att det är lättare att komma med motargument och så ska en 

debatt vara. Här har varit mycket känslor, sjöfarten får man inte röra, inte 

ens diskutera före valet osv.  

När det gäller beskattningen så har sjöfarten en särskild roll av olika orsa-

ker. Ungefär 40 miljoner i statens budget går till restitution till våra rederier. 

Vad betyder det? Jo, det betyder att man avstår att uppbära skatt på lönerna, 

kommunalskatt och statsskatt. En del har påstått här i lagtinget att det här är 

en rundgång, men så är det inte. Kommunalskatten uppbärs och staten går 

emellan och betalar den till våra kommuner.  

När det var en sådan situation, ungefär 2008, att åländska rederier flag-

gade ut, åtminstone ett rederi flaggade ut till Sverige med stora negativa ef-

fekter på vissa skärgårds- och landsbygdskommuner och samtidigt när kon-

kurrensen från andra rederier var ganska hård så förde jag ett resonemang 

via en insändare som också väckte känslor, både positiva och negativa, näm-

ligen hur skulle det vara möjligt att beskatta de rederier som anlöper Åland 

oberoende om de är åländska eller inte. Då var de en diskussion om snusfrå-

gan, flaggstat och hamnstat, dvs. verksamhet ute på territorialvatten inom 

Ålands gränser skulle vara möjlig att beskatta, i alla fall rent teoretiskt, inte 

med resandeavgiften, men verksamhet som bedrivs ombord som är kopplat 

till andra passagerare skulle vi kunna beskatta.  

Det är intressant att ha möjligheter att ha näringsskatter i verktygslådan. 

De gynnar Åland på det sättet att man skulle styra inkomsterna från dessa 

pengar till sjöfartsrelaterade verksamheter som är åländska, dvs. bygga ut ho-

tell- och restaurangskolan, satsa på sjöfartsutbildningen, satsa också på skat-

teavdrag och liknande, helt enkelt föra skattepolitik. Det är en möjlighet som 

kan vara intressant i framtiden. Det betyder också att man måste ha med 

transitpassagerare, de passagerare som inte går i land och koppla det här till 

territorialvattnet, vad som försiggår där. Det är inget som är ovanligt i värl-

den att man beskattar turistverksamheten, t ex hotellavgift på Kanarieöarna, 

någon euro per rum och liknande. Alla möjligheter är öppna, men det som är 

allra viktigast när man diskuterar skattepolitik är att se till att det finns verk-

samheter som genererar skatt, det må sedan gälla sushiförsäljning eller sjö-

fartsanställda eller rederiverksamhet. Vi ser ett tydligt exempel på det de sen-

aste åren.  

I den finansiella krisen har Åland klarat sig överraskande väl för de flesta 

på grund av att vi har haft hög sysselsättning, dvs. arbete som har skapat 

konsumtion och beskattning. Samma resonemang kan man föra när det gäller 

sjöfarten. Det är inte sjöfartens subventioner eller nettolöner som gör att 

verksamheten blomstrar utan det är för att man får lika konkurrensvillkor. 

Det håller hjulen i gång. Sedan har vi haft den turen att Sveriges ekonomi har 

gått som tåget och det har gynnat sjöfarten, dvs. passagerarna har sökt sig till 

våra produkter, om man uttrycker det så.  
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Herr talman! Ledamot Karlströms resonemang utgår från hur man ska 

fördela skatterna och bördorna. Det är riktigt så långt, fram till att man 

kommer till att sjöfarten har en speciell situation och det beror på EU-

situationen. Man har möjliggjort nettolön för rederierna under vissa förut-

sättningar. Om en näring inte utnyttjar det har man en sämre konkurrens-

kraft. Förmånerna för vår sjöfart gäller beskattningen, nettolönerna och det 

gäller skattegränsen. Skulle vi ta bort skattegränsen skulle det inte finnas för-

utsättningar för sjöfarten annat än till 20 procentig skala jämfört med nuva-

rande.  

Skulle man göra som här har diskuterats också tidigare, införa skattefri 

försäljning på fartygen i trafiken mellan riket och Åland, det som vi kallar för 

förbindelsebåtar, skulle vi utvidga tillämpningsområdet. Vi var mycket nära 

här för några månader sedan att skattefria försäljningen skulle börja urhol-

kas. Skulle man lägga ner den skattefria försäljningen på flyget mellan Åland 

och riket skulle det medföra en diskussion om konkurrens mellan passagerar-

färjor och flyget och det skulle sprida sig till olika konkurrensvillkor ur EU:s 

synvinkel och vi hade fått en diskussion om passagerarfärjorna. Nu har vi ett 

jämviktsläge där vi kan utnyttja EU:s beslut så länge man inte går och ändrar 

för mycket på det. En ändring på flyget hade kunnat få katastrofala följder, 

enligt min mening. Där var det en varningssignal, plötsligt genom en enda 

proposition i riksdagen skulle verksamheten här på flygfältet läggas ner. Det 

hade väckt reaktioner, i och för sig från en mindre krets, men denna tuva 

kunde ha stjälpt det stora lasset.  

Ledamot Karlström säger att småföretagen inte har samma fördel. Sushin 

beläggs med skatt och det är helt riktigt, det är inte samma konkurrensvillkor 

på all verksamhet, men vi har möjligheter att utnyttja fördelarna som är 

enormt stora, med nackdelar som är irriterande stora, men som vi har kunnat 

hantera genom förenklingar i handeln mellan riket och Åland i första hand, 

men också med tullhanteringen med Sverige. Nu går EU in i en ny fas med 

elektronisk tullhantering, som vi i bästa fall kan dra fördel av. Får vi ha 

samma förenklingar och dessutom elektronisk förtullning har vi kanske löst 

den biten.  

Ser man på sikt så kommer man in på det här med finansieringen av tur-

ismen. I det fallet borde också ledamot Karlström omfatta den marknads-

principen. Verksamheter som är lönsamma som finansierar sig själva med 

hjälp av banklån, vi behöver inte komma in och styra för mycket politiskt, 

möjligen att man gör infrastrukturella investeringar, t ex i en marinpark i 

gamla Storklubb med sälsafari och vad det kan bli.  

För dagen skulle jag sammanfatta det som så att liberalerna inte omfattar 

en ny beskattning, inte en ny avgift om man inte kan koppla det till att de 

åländska rederierna får en större nytta än andra rederier. Man kan säga att 

man tummar lite på konkurrensvillkoren, men vill vi skapa förutsättningar 

för sjöfartsutbildning och utveckla vårt säkerhetscenter osv. så då kan man 

göra det för egen vinning, men det ska vara i överenskommelse med rederi-

erna så att de ser sin nytta med det här systemet.  

Liberalerna är som sagt inte ovilliga att diskutera det här och vi var inte 

heller ovilliga att ta det till lagtinget för öppen diskussion. Jag tror att det 

man har sagt här och det som också ledamot Karlström sade att vi borde kon-

centrera oss på att bibehålla de fördelar vi har fått genom det här systemet 

med att sedan diskutera hur vi utvecklar den landbaserade turismen på 
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landsbygden och i skärgården och gör det med en stark sjöfart i ryggen, vilket 

vi har idag om inte utflaggningarna fortsätter. Det ser ut som om man har 

stoppat det.  

Jag deltar inte i den allmänna lovsången om skattedebatten i början, men 

däremot vill jag återigen säga att ltl Karlström har gjort ett bra arbete när han 

analyserade frågan. Det är inte oväsentligt att ha det som grund när man går 

vidare. 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Jag tycker att det är vackert med stark uppslutning kring vår 

viktigaste näring, sjöfarten, men det är inte bra om uppslutningen blir så 

stark att man slutar tänka kritiskt på alternativ och tänka på framtiden och 

slår sig till ro med allt som det är. I det här fallet är engagemanget ytterst 

starkt. Det är nästan starkare hos vissa än för självstyrelsen och självstyrel-

sens grundvalar. Det är upp till var och en vad man engagerar sig i. Det är 

bra, men det får inte bli så att man inte kan se bortom horisonten, att man 

inte kan ifrågasätta om saker och ting är långsiktigt hållbara. Det är det den 

här diskussionen utmynnar i, man måste också kunna diskutera den här frå-

gan.  

Vi har hört här idag från flera lagtingsledamöter att man har bett om att 

man ska ta tillbaka det här och den ena osedvanliga styrningen efter den 

andra under behandlingen. Det månar till eftertanke. Det aktualiserar också 

den motion som med flera lämnar in om maktutredning, handlingsplan mot 

korruption och sådana saker. Vi måste vara aktsamma här i Ålands lagting så 

att vi inte sätter munkavle på varandra eller censurerar någon åsikt i sakfrå-

gan. Det är väldigt viktigt med en öppen diskussion. Sedan väljer var och en 

hur engagerad man är. Jag uppskattar all typ av engagemang.  

När jag skulle skriva mitt tal i det här ärendet så fick jag av en händelse se 

Ålandstidningens ledare. Då brukar jag alltid titta på kommentarerna och det 

burkar inte vara så upplyftande alla gånger. Den här gången var det dock 

flera bra kommentarer och jag ska faktiskt göra något så ovanligt som att läsa 

upp en av dem från internet. Det är signaturen ”Rederianställd” som skriver 

så här: ”Ålands viktigaste näring är färjsjöfarten, vars huvudsakliga in-

täktskälla är att sälja skattefri sprit, tobak och godis. En stor del av den sprit 

som säljs köps av personer som är storkonsumenter av alkohol. Man vill inte 

ens spekulera i alla följder av spriten när den har druckits upp, det är inte 

heller färjornas fel, men en konsekvens av vår huvudnäring. Vi profiterar på 

folks elände.  

Lägg också till den enorma miljöpåverkan denna verksamhet har och gör 

ålänningarna till de värsta klimatbovarna som går att uppbåda. Näringen åt-

njuter skattefrihet och behöver inte heller betala sociala avgifter för persona-

lens löner. När de ska bygga nytt tonnage låter det sig inte göras annat än 

med stora subsidier från staten. Ändå går dessa företag dåligt, de klagar över 

höjda kostnader.  

För att ge skattefrihet krävs en skattegräns som i sin tur sätter företag på 

landbacken i en besvärlig situation och tar bort en stor del av fördelarna med 

EU-medlemskapet m.m. Man måste fråga sig om detta är sunt för Åland? Är 

det inte bättre att Ålands attraktionskraft skulle stärkas genom investeringar i 

landbaserade anläggningar och aktiviteter så att många fler vill åka med fär-

jorna för att komma till Åland, som delvis kan byta fokus på sin verksamhet. 
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Fredrik Karlström är på rätt. Detta borde förverkligas snarast för att vända 

utvecklingen”. Så långt signaturen Rederianställd.  

Man kan ifrågasätta det här resonemanget på flera punkter. Som har sagts 

här och som man kan läsa ur ÅSUBs rapport så visst bidrar näringen ekono-

miskt. Bidraget är kärnan i vår ekonomi. Drar man undan det så drar man 

undan mattan för mycket annat. Även om det här bara är en tredjedel av eko-

nomin är det den viktigaste tredjedelen. När det kommer nya friska pengar i 

systemet så omsätts de flera gånger.  

I huvudsak är det ett bra resonemang när det gäller vad man sysslar med, 

nämligen sälja sprit till turister. Det måste man fråga sig: Är det här någon-

ting som kommer att bestå? Kommer den här verksamheten att bestå om 10-

20 år? Jag tror inte det. Jag tror att spritkonsumtionen kommer att gå 

samma väg som tobakskonsumtionen. Det ser man redan tydligt idag, tobaks-

försäljningen går ner, förutom snus som är en stor grej för rederierna. Därför 

måste man tänka vidare.  

Hur ska man kunna utveckla näringen så att man fortsättningsvis kan ha 

en sådan här roll i vår ekonomi? Nå, det grubblar man säkert på i rederiernas 

styrelserum dagligen. Det finns många tendenser som går därhän att man 

ändrar inriktning, men det är svårt att lämna det eftersom, återigen ÅSUBs 

rapport, själva taxfreeförsäljningen är kärnan i rederiernas ekonomi. Det går 

inte heller att ta bort den ur den delen. Det här, mina vänner, är ett stort 

framtidsproblem.  

Ser man på 10-20-30 års sikt så kommer det här inte att bestå. Jag tror 

inte det. Därför är jag bekymrad. Jag tycker att man ska om möjligt verka för 

att Åland kunde vara någonting som man vill åka till och som orsakar att folk 

vill åka med de färjor vi har i större utsträckning. De kan inte ersätta hela den 

delen som bärs upp av taxfreeförsäljningen, men det kan bli en viktig del, en 

mycket viktigare del av rederiernas verksamhet.  

Det stora regimskifte som har skett sedan 20 år tillbaka är att rederierna i 

större utsträckning har folk ombord och satsar på kryssning, paketerar och 

själva tar hand om intäkterna, medan den landbaserade turistnäringen har 

byggts upp och frodats för att det har kommit folk i land utan att egentligen 

ha ansträngt sig så mycket. Det är rederierna som har sett till att man har haft 

ett stort underlag för sin turistnäring. Nu hamnar vi i en situation när den 

landbaserade turistnäringen minskar för varje år. Då måste man ta tag i pro-

blemen. Det har man gjort och jag tycker att man har, vilket vi kommer att 

diskutera vid ett senare tillfälle, tagit fram en mycket intressant turismstra-

tegi och man har gjort det på ett intressant sätt.  

Ett stort problem finns, vem ska betala, vem ska finansiera? Det finns lite 

förslag i strategin, men jag tror att det är strategins akilleshäl. Det här är ett 

sätt att erbjuda finansiering för sådana entreprenörer som vill satsa i att 

stärka turistnäringen. Det skulle med ltl Karlströms tankar bli en viktig del av 

att förverkliga turismstrategin.  

Summa summarum, om Karlströms idé här skulle genomföras, fonden 

skulle uppstå, det skulle komma investeringar som skulle stödas från fonden, 

antingen med bidrag eller kanske med lån, men som har privata huvudmän 

som lyckas och kommer igång och börjar dra folk. Vem skulle då, bästa lag-

tingsledamöter, bli den stora vinnaren på den här idén? Det skulle bli rederi-

erna. Högst troligen skulle rederierna vinna mycket mer på det här än vad det 

eventuellt ger i omak. Högst troligen.  
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Det här borde man sätta någon professor på att utreda. Det här har gjorts 

på många andra ställen, turistorter, där man har tagit avgifter och finansierat 

näringen och sedan har det gett en större nytta åt näringen självt. Rederierna 

kommer alltid att ha en avgörande och viktig roll i den landbaserade turism-

en.  

Jag tror som sagt att med den här idén förverkligad skulle rederierna bli 

vinnare. Förutom att de själva utvecklas och ändrar sin produkt och följer 

med sin tid. Rederiernas verksamhet sköter de själva, det är en sak mellan 

deras styrelse och ägare, men vi måste åtminstone här i Ålands lagting kunna 

ha en åsikt om vår viktigaste näring och diskutera på vilket sätt, vi ska inte 

agera för att den ska gå bra. Det här riktar sig inte mot rederierna och baserar 

sig inte på någon avundsjuka utan det är tvärt om, det här är ett sätt att skapa 

en framtid utan vansinnigt hög spritförsäljning som bas för ekonomin för re-

derierna och för det åländska samhället. Synd att jag pratar så högt annars 

kanske jag kunde höra vad som sägs i bänkarna, det var något viktigt, herr 

talman. Kanske vi får höra det sedan i replikrundan. 

En sak man reagerar på när man hör diskussionen är hur det ska gå sedan 

när vi får egen beskattning. Hur ska vi kunna diskutera och ta beslut att på 

fullaste allvar eventuellt beskatta våra företag och våra medborgare? Vi ver-

kar ha lite svårt för det och det oroar mig. Om vi inte kan föra en diskussion 

utan övertoner om en sådan här sak, sist och slutligen hela skattesystemet i 

detalj, hur ska vi då kunna hantera hela beskattningsbehörigheten? Det här 

måste var och en fundera på. Inte fungerar ett samhälle med sådana här ex-

trema nyliberala tankar att ingen betalar skatt, att ingen betalar sociala avgif-

ter. Vi vet alla att vi får acceptera att rederierna har en sådan här verklighet 

eftersom den har skapats av förutsättningar som har rått och råder inom sjö-

farten. Nog bekymrar det mig lite hur vi ska kunna klara av det. Med ökat an-

svar kommer kanske ökad mognad. 

Till sist, herr talman, när det gäller det som näringsutskottets ordförande 

sade är det helt okey att vem som helst skriver ett betänkande och att utskot-

tet tar beslut på basen av det eftersom sekreterarna i utskottet bara är sekre-

terare. Det är klart att lite märkligt blir det om man har en extern person och 

skriver betänkandet. Det märks också i betänkandet att man inte har rett ut 

de frågeställningar som man också borde ha rett ut. De saker som ledamot 

Strand tog upp borde ha skrivits ner i betänkandet. Det är viktiga argument, 

de juridiska förutsättningarna. I detalj kan man inte heller och det ska man 

inte heller kräva av ett utskott att redogöra för saker och ting, men i det stora 

hela borde man ha varit mer detaljerad.  

Egentligen, herr talman, borde man föreslå att det här skulle återremitte-

ras och att vi skulle begära ett nytt betänkande av näringsutskottet, men det 

tänker jag inte göra. Jag tror faktiskt inte att jag har majoritet för det försla-

get så jag avstår. Det är viktigt att utskottsbetänkandet uppställs kortfattat, 

men de får inte vara alltför kortfattade heller för att saken ska få rätt behand-

ling här i lagtinget. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Herr talman! För det stenografiska protokollet skulle jag gärna vilja 

höra ledamot Sundmans förklaring till varför det skulle ha varit en så 

hemsk behandling av motionen, som t o m skulle föranleda en utredning 

av maktkoncentration. Är det ett problem att centergruppen diskuterar 
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öppet, är det vanskligt att till en av våra huvudnäringar meddela att vi är 

ute för att bestraffa dem med en ny avgift? Är det ett dilemma att jag 

som parlamentariker hjälper en centerkollega med några allmänna åsik-

ter som kan användas i utskottet? Det är någonting som vi är helt öppna 

med. Jag sade åt ledamot Roger Slotte att det är helt okey att han berät-

tar att jag har varit med och skrivit det här. Jag förstår inte var dramati-

ken finns, särskilt inte när samma ledamot här berättar för oss vad som 

anonymt skrivs på en tidnings hemsida, en som kallar sig sjöanställd el-

ler vem som helst. Det kan ju vara vilken politiker som helst, som har 

valt att uppträda under den här synonymen. Med tanke på trovärdighet-

en, ledamot Sundman, en liten förklaring tack. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Inte har jag sagt att det har varit någon hemsk behandling, 

jag har bara återgett vad olika ledamöter har sagt när de har blivit om-

bedda att dra tillbaka ärendet och försöka begrava det i utskott osv. Det 

är i huvudsak, ledamot Harry Jansson, egna kollegor i centergruppen 

som har vittnat om det här. Det är inte bra att man försöker tysta ner 

och förhala ärendet utan vi bör kunna debattera sådana här saker som 

inte alls är något känsligt.  

Jag sade sedan i mitt anförande att jag inte ser det som något fel att 

man hjälper en kollega. Det är helt tillåtet för sekreteraren i ett utskott 

är bara en sekreterare och har inget beredningsansvar. Skulle det vara 

ett kommunalt organ skulle det vara mot kommunallagen. Att citera en 

text, det här är ett offentligt forum och de interndebatter som förs är 

också offentliga. Kanske man istället kan ifrågasätta att läsa ur privata 

mail, men det får man också göra, bara man följer 9 § lagtingsordning-

en. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Herr talman! Det var bra att vi fick en liten precisering på vad ledamo-

ten anser att är så hemskt. Istället rekapitulerade han vad som hade 

sagts från talarstolen under dagens debatt. Det var tydligen inte så vik-

tigt det vi fick ta del av. När det gäller själva sakfrågan så välkomnar jag 

å centergruppens vägnar en diskussion om det här. Det är oerhört ange-

läget att väljarna och allmänheten får reda på hur vi ser på en av våra 

viktigaste näringar. Att man ironiserar över att ett betänkande borde 

vara mera utbroderat, man borde t o m ha gått in på vilka datasystem, 

vilka mångmiljon kostnader som skulle ha krävts för att skapa ett sy-

stem för att få det här att fungera. Nu har visserligen ledamot Karlström 

tagit tillbaka den delen av sin motion, men faktum var att man ville 

skapa ett mycket krångligt datasystem också. Det visar att man inte hade 

riktigt tänkt tanken från början. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Nej det är så att när man kommer med en idé så vartefter 

som idén debatteras, diskuteras och utvärderas så kommer man på stö-

testenar och hinder och man måste vidta förändringar och förenklingar. 

Därför borde utskottets betänkande ha innehållit lite mera utredningar 

om det här, men det har man valt att inte göra. Det kan bero på att för-

fattaren inte har suttit i utskottet och inte har hört de hörande osv. Det 
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var bara det jag sade att var lite konstigt, men i övrigt är det ett okey för-

farande.  

När det gäller situationen att bestraffa en näring så handlar det inte 

om bestraffning utan tvärtom. Som jag sade i mitt anförande är den 

långsiktiga vinnaren av de här rederierna. Om man lyckas med den här 

idén, Åland blir attraktivt och fler vill åka hit, så är det rederierna som 

får fler kunder parallellt med deras övriga framgångar och affärsutveckl-

ingar.  

Som sagt om det är så att 50 cent, eller 34 cent som det ju är, är avgö-

rande för passagerare har man lagt sig i helt fel prissegment, det måste 

man tillstå. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag är för det första lite förvånad över att ledamot Sund-

man tycker att vi inte tar upp tillräckligt med skatter, att det skulle bli 

svårt att diskutera egen beskattning när vi inte förmår diskutera uppta-

gande av nya skatter. Vi har ett skattetryck som är 55-60 procent av in-

tjäningsförmågan för varje ålänning. Det räcker bra så vi ska inte disku-

tera så mycket mera tilläggsskatter. Dessutom är jag trött, herr talman, 

på beskyllningarna om att de andra debattörerna före Sundman inte för-

står att höja blicken utan det är nu kollegan Sundman som behärskar 

det. Kanske det är i det här fallet tvärsom, det är vi andra som har för-

mått att höja blicken och se problematiken i förslaget, som de obundna 

kommer med. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Om jag börjar med det senaste, att höja blicken, så inte sä-

ger jag att någon annan inte klarar det, det är många som klarar det, 

men det är lätt att man blir så lojal med den här saken och den här nä-

ringen att man har svårt att höja på kepskanten uppenbarligen. Det är 

min bedömning och den är subjektiv. Kanhända den inte är korrekt alla 

gånger. 

När det gäller beskattningen och det som oroar mig där så är jag inte 

för att öka skattetrycket, men ska vi ha egen beskattning ska det vara 

någon vits med det. Då kanske vi måste ändra vissa saker, beskatta vissa 

saker mindre och andra kanske t o m mera än vad det görs idag, men det 

totala skattetrycket ska inte höjas. Vad jag vill säga med det är att vi 

måste våga diskutera också det som rör de här viktiga näringarna. Vi 

måste öva oss på att diskutera beskattning om vi ska ha egen beskatt-

ning.  

Återigen till det här med att höja blicken, ingen har berört problemen 

med det osunda i näringen, att man säljer sprit till människor och ofta 

till högkonsumenter. Där har signaturen en poäng. Det har jag inte tänkt 

på tidigare. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Nu har vi inte någon annan egen beskattning än kommu-

nalbeskattning. Det här förslaget går ut på att sätta på en ny närings-
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skatt i en av våra näringar. Det är helt enkelt frågan om att höja skatter-

na som förslaget går ut på och rikta det till en viss näring.  

Sedan kommer jag till det som ltl Sundman vill debattera, beskatt-

ningsfrågor. Då måste han svara på hur Tallinks passagerare skall fås att 

betala till landskapskassan 50 cent per passagerare, avstigande och 

påstigande som kommer till Åland, med hjälp av åländsk näringsbe-

skattningen. Vänligen berätta det för oss. Nu diskuterar vi det som 

Sundman ville diskutera, beskattningspolitik. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! När det gäller diskussionen om att höja skattetrycket för 

en näring, så är ju inte förslaget. De här pengarna ska återbördas till in-

vesteringar, som sedan kommer att gynna rederinäringen, högst troligt i 

större utsträckning än vad det skulle eventuellt missgynna. Det är inte 

ett höjt skattetryck. De här pengarna används till investeringar som be-

höver göras för att den här näringen delvis ska ha framtidsförutsätt-

ningar. Ett höjt skattetryck är att vi tar ut en skatt och far iväg med den 

till traditionell offentlig service, då är det ett höjt skattetryck. 

När det gäller problematiken med icke-åländska företag är det just 

den frågan som jag ville att utskottet skulle titta på, men det kanske är 

för avancerat för utskottet. Kanske landskapsregeringen måste titta på 

det i samband med en reform av lagstiftningen. Jag är inte säker på att 

ltl Roger Jansson har rätt när det gäller behörigheten, men det finns en 

poäng i hans resonemang, det kan vara ett problem. Då gör det också att 

åländska företag drabbas annorlunda än icke åländska, men å andra si-

dan gynnas de också annorlunda av det här systemet. Det här är en sak 

som jag skulle ha velat ha haft med i betänkandet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Vi har haft en öppenhjärtlig debatt i den här frågan idag, 

det visar väl inte minst det senaste replikskiftet där man diskuterar skat-

ter. Det är bra. Lite fundersam blir jag när ledamot Danne Sundman 

börjar citera en anonym skribent från en hemsida. Jag undrar vad syftet 

är med det. Ledamot Sundman kom i alla fall fram till att visst bidrar 

den här näringen. Det är bra att han håller med om att den bidrar, för 

den bidrar väldigt mycket. Sedan resonerar han runt att det här inte 

kommer att bestå. Så är det med det mesta, allting utvecklas, ingenting 

blir bestående. Då gäller det att ta vara på möjligheterna, att utveckla 

det på rätt sätt. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Klokare än så kan man väl knappast uttrycka det. Det gäl-

ler att ta vara på möjligheterna och samhällets roll kan i vissa fall, rätt så 

ofta till och med, vara att hjälpa till med finansieringen av möjligheter-

na. Då måste man antingen ta skattepengar, PAF-pengar eller så måste 

man se till att få intäkter så man kan fördela till den här näringen. Det är 

ju det som ltl Karlström föreslår i sin motion. Det här går helt ihop med 

det tänk som man presenterar i turismstrategin. Återigen, en stor utma-
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ning med den är att man måste ha rederinäringen med, man måste 

också ha finansiering från hela branschen, både stora och små aktörer 

för att genomföra de satsningarna.  

När det gäller kommentaren som jag läste upp var det främst den 

etiska aspekten som tilltalar mig. Jag har inte tänkt så långt förut, att 

det kan vara ett problem det vi sysslar med i ganska stor utsträckning, 

bortsett från att det kommer att försvinna. Det är viktigt att diskutera de 

etiska frågorna också inom näringslivet. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Jo, man måste ha rederierna och näringen med och jag är 

tacksam för att höra det positiva som ltl Danne Sundman sade om stra-

tegin. Jag var också med när den presenterades i fredags. Han konstate-

rade att akilleshälen eventuellt är hur ska det här finansieras. Det är 

klart, pengar växer inte på träd, men har vi ett gemensamt mål och 

kommer fram till intressanta satsningar som ska göras och man har nä-

ringen med, så tror jag också att kapitalet kommer att finnas. Vi kom-

mer att finna finansieringsformer för det här. Under strategiarbetet har 

man hela tiden förklarat hur viktig rederiernas roll är, att de fungerar 

och att de är lönsamma. Som jag sade tidigare i en replik har man aldrig 

i strategigruppen diskuterat någon eventuell skatt. Allt som ska göras är 

att Ålands landbaserade turism ska bli attraktivare då kommer flera hit. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Vi får anledning att återkomma till turismstrategin, den 

ska ju komma hit som ett meddelande. Visst har vi diskuterat att land-

baserade företag ska bidra på basen av sin omsättning till utvecklings-

projekten. Därav också säkert rederierna. Rederierna i dag har en väl-

digt stor roll i marknadsföringen. De kommer ju med en stor del av pen-

ningsumman som satsas på destinationsmarknadsföring. Där finns det 

divergerande intressen, hur vill rederierna marknadsföra Åland? Hur 

vill Åland och den landbaserade näringen marknadsföra Åland? Det är 

ju pudelns kärna så man kanske går som katten runt het gröt i strategi-

gruppen. Det är det stora problemet som den landbaserade turismen 

har, tyvärr. Som sagt, det får vi återkomma till. I huvudsak går motionen 

ihop med strategiarbetet och den skulle ge en väldigt viktig byggsten. 

Den skulle ge en finansiering för satsningar av projekt, evenemang, som 

sedan gör att nyttan kommer rederierna till godo och gynnar sjöfarten 

på sikt. 

Talmannen 

Replikskiftena är därmed avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Jag måste erkänna att jag inte hade den här motionen tillgäng-

lig i början av debatten utan jag fick den i ett ganska sent skede från kansliet. 

Intill dess trodde jag att motionens kläm gick ut på att man skulle införa re-

sandeavgiften och utskottet hade sagt att man inte ska göra det. Mycket av 

diskussionen har handlat om det, om det överhuvudtaget är möjligt, om det 

är klokt, om det är moraliskt rätt och riktigt osv. När man sedan läser mot-

ionen handlar det inte riktigt om det utan motionens kläm går ut på att mot-
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ionären vill att lagtinget ska uppmana regeringen att komma med en ändring 

av landskapslagen om resandeavgift. Det beror på att motionären tycker att 

om man skulle införa en resandeavgift skulle den också gälla för resande som 

transiterar Åland. Det är nämligen så att i den lag vi har om resandeavgift så 

berörs inte de som bara transiterar Åland av den här eventuella resandeavgif-

ten.  

Sedan vill motionären att man ska ha en fond dit de här avgiftspengarna 

flyter in, de ska användas som här har sagts, till turisminvesteringar och mil-

jöinsatser. Den här lagen säger i en av sina paragrafer att just så ska man 

göra. I kommande årsstater redovisar man hur mycket avgifter som har 

kommit in och så föreslår landskapsregeringen hur de ska användas.  

På något vis är det mycket skrik och lite ull eller hur det brukar heta. De-

batten är lite som pojkarnas subjektiva rätt till barnomsorg eller hur jag ska 

uttrycka det. Det är väldigt starka känslor och då handlar för det första inte 

motionen om det man pratar om och för det andra så finns det inte riktigt nå-

got stöd för införande vad jag förstår, av en resandeavgift. Däremot tycker jag 

precis som här har sagts att ledamot Karlström igen för ett väldigt logiskt och 

på många punkter ett moraliskt väldigt övertygande resonemang om vår vik-

tigaste näring, sjöfarten, den är stor, den är stark, den subventioneras kollos-

alt av löntagare och pensionärer genom skattebefrielse. Inte är det väl vare 

sig ur etisk eller ur politisk synpunkt helt omotiverat att tänka sig att en del 

av näringens inkomster, en liten, liten del, skulle tillfalla Ålands befolkning 

för att sedan användas.  

Jag måste säga att det är en bra övning, som någon sade, inför diskussion-

en om hur vi ska sköta den egna beskattningen. Jag vill inte för den skull vare 

sig ta ställning till resandeavgiften eller för partiets del eftersom motionen 

inte handlar om det. Det som man kanske ska komma ihåg i historieskriv-

ningen som gjordes, det var på 70-talet som det infördes, då satte inte ens jag 

i lagtinget, för så länge tillbaka i tiden, så var det nog en effekt av att de leda-

möter som kom från landsbygden och skärgården tyckte att staden förtjänade 

för mycket på det här helt enkelt. De hamnavgifter som staden kunde inkas-

sera tillföll ensidigt staden och då ville man få ut pengar också till de övriga 

kommunerna. Det är väl inte ett resonemang som har försvunnit helt ännu i 

denna dag. Sådana resonemang förekommer.  

Det är inte heller kanske så förvånande att moderaterna, som tycker om 

bananer har vi förstått, in till döden försvarar den här näringen, att de ska ha 

så lite pålagor som möjligt. Det är center periferiresonemang och det är före-

tagare kontra kanske löntagarperspektiv. På det viset är det en intressant dis-

kussion.  

Tittar man på lagen så är det faktiskt så sent som 2002 som det gjordes en 

ändring i den. Det beloppet, om man ska uppbära 50 cent, borde också änd-

ras här. Det är inte så länge sedan lagtinget diskuterade frågan och tydligen 

så fanns det en majoritet fortfarande 2002 för att lagtinget skulle ha den här 

möjligheten. Nu har vi hört av våra juridiska experter att lagen tydligen inte 

ens går att tillämpa. Varför i herrans namn tar man inte bort den då? Det ska 

inte vara garantilag tydligen och det ska inte vara resandeavgift och man har 

juridiska skäl för att ta bort det. Jag är inte så övertygad om det. Den hänvis-

ning till grundlagen som gjordes här, gäller statens tjänster och myndighets-

avgifter i första hand. Nå, det där är det ingen idé att diskutera det nu.  
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Summa summarum, herr talman, har det varit intressant att lyssna på de 

olika åsikterna i den här saken. För min del får lagen gärna vara kvar och den 

får gärna justeras och det är inte alls orimligt att tänka sig att ta ut någon 

form av resandeavgift om det behövs för att säkra hälso- och sjukvård och 

den allmänna välfärden. Det skulle vara det socialdemokratiska inspelet i den 

här debatten.  

Jag gillar inte den typen av pålagor där man tar från den ena och sätter i en 

fond där man har öronmärkt pengarna. Så kan man inte göra heller vad jag 

förstår med en skatt. Här har man lagreglerat det. Det måste man i så fall se 

över. Om landskapets ekonomi var jättedålig av olika skäl, om klumpsumman 

skulle bli ännu mindre och vi hade jättesvårt att upprätthålla välfärden, då 

hade det varit viktigt att ha den här möjligheten att ta upp en resandeavgift. I 

det skedet så har också rederierna ett samhällsansvar att tillse ålänningarnas 

bästa. I dagens läge kanske det inte är den viktigaste ekonomiska frågan, men 

ledamot Karlström har all rätt att motionera i det här och han har fört ett lo-

giskt och ett mycket bra resonemang, men det var inte riktigt det som debat-

ten sedan handlade om.  

Talmannen 

Begäres ytterligare ordet? Detaljbehandlingen vidtar.  

Först föreläggs betänkandets kläm och därefter motiveringen. Kan förfaringssättet god-

kännas? Godkänt! 

Föreläggs betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd. 

Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd. 

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Remiss 

7 Kartläggning av tillgängligheten till offentliga miljöer 

Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 7/2010-2011)  

Ärendet avförs och tas upp vid ett senare tillfälle.  

Remiss 

8 Tillämpningsdirektiv för avlastningsstöd 

Vtm Gun-Mari Lindholms hemställningsmotion (HM 36/2010-2011)  

Ärendet avförs och tas upp vid ett senare tillfälle.  

Remiss 

9 Försök med havsbaserad solenergi 

Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 27/2010-2011)  

Ärendet avförs och tas upp vid ett senare tillfälle.  

Remiss 

10 En åländsk nationalpark 

Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 6/2010-2011) 

Ärendet avförs och tas upp vid ett senare tillfälle.  
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Remiss 

11 Nationalfond för natur- och kulturarv 

Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion (HM 44/2010-2011)  

Ärendet avförs och tas upp vid ett senare tillfälle.  

För kännedom 

12 Jakt för rörelsehindrade 

Landskapsregeringens framställning (FR 16/2010-2011)  

13 Bibliotekskommissionens berättelse för år 2010 

Bibliotekskommissionens berättelse (BB 1/2010-2011) 

Båda ärenden upptas till behandling 18.04.2011. 

14 Övningslokaler 

Vtm Gun-Mari Lindholms enkla fråga (EF 20/2010-2011) 

15 Information om kommunalvalet 

Ltl Carina Aaltonens enkla fråga (EF 21/2010-2011) 

Svar på de enkla frågorna ska ges inom tio dagar efter det landskapsregeringen tagit 

emot frågan. Om en fråga inte kan besvaras ska landskapsregeringen meddela det till 

lagtinget och ange orsaken till att svar inte ges. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls 18.04.2011 klockan 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades 

kl. 17.06). 
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 29 ledamöter är närvarande.  

Om ledighet från dagens plenum anhåller Ulla-Britt Dahl på grund av sjukdom. Bevil-

jas.  

Bordläggning 

1 Redogörelse enligt 32 § lagtingsordningen för tiden 1 november 2009 - 31 oktober 

2010 

Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande (SjpN 1/2010-2011) 
Landskapsregeringens redogörelse (RS 1/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 20.04.2011. Godkänt.  

Bordläggning 

2 Posttjänster 

Lagutskottets betänkande (LU 22/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 15/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 20.04.2011. Godkänt.  

Bordläggning 

3 Missbruk av tobak, alkohol och narkotika 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 8/2010-2011) 
Ltl Harry Janssons m.fl. hemställningsmotion (HM 7/2007-2008) 
Ltl Göte Winés m.fl. hemställningsmotion (HM 43/2007-2008) 
Ltl Danne Sundmans m.fl. hemställningsmotion (HM 52/2007-2008) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 20.04.2011. Godkänt.  

Remiss 

4 Jakt för rörelsehindrade 

Landskapsregeringens framställning (FR 16/2010-2011)  

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till näringsutskottet. Godkänns?  

Diskussion. 

Minister Torbjörn Eliasson 

Tack, herr talman! Jag hoppas att jag inte blir utvisad idag, jag glömde ta 

slipsen på mig. Jag har i varje fall en snygg kavaj.  

Det här är några små ändringar i jaktlagen. Landskapsregeringen föreslår 

att jaktlagen för landskapet Åland ska ändras så att det möjliggörs för perso-

ner med bestående rörelsehinder att bedriva jakt på däggdjur från en stil-

lastående motordriven trehjuling, lätt fyrhjuling, fyrhjuling och snöskoter. 

Samtidigt föreslår landskapsregeringen att lagen ändras så att ordalydelsen 
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avseende tillstånd för jakt på fridlysta eller fredade arter närmare följer for-

muleringar i fågel- och habitatdirektiven. 

Först till ändringarna som ska anpassas till fågeldirektivet. Det är ingen 

ändring i sak. Vid kontakter vid EG-kommissionen har det påtalats att även 

om landskapets regelverk i berörda delar i sak överensstämmer med formule-

ringar i EG-direktiv så finns det små skillnader i ordalydelser. Det är de som 

vi korrigerar i det här förslaget. 

Sedan till jakt för rörelsehindrade. Det kom ett initiativ från ett antal rörel-

sehindrade jägare. Vi tyckte att initiativet var bra. Enligt jaktlagen får man 

inte bedriva jakt från motordrivet fordon. De som är rörelsehindrade har 

många stora problem. Det är skäligt att vi ska ge dem som är jaktintresserade 

möjligheter att kunna utöva jakt.  

Vi utgick ifrån att vi skulle göra det här så enkelt som möjligt och så lite by-

råkrati som möjligt. Det har gjort att vi har följt det svenska exemplet där 

man tillåter jakt från motorfordon. Man kan fråga sig vem som är en rörelse-

hindrad person. Det är en person som har bestående rörelsehinder. Om man 

bryter benet eller skadar sig tillfälligt så gäller inte detta. Man ska ha bestå-

ende rörelsehinder. Då kan den personen, på de här fyra nämnda motorfor-

donen, ta sig till en plats där man ska skjuta, sedan måste man stänga av mo-

torn och den måste vara avstängd i två minuter och sedan får personen avlos-

sade skott mot bytet.  

Man kan också ställa sig frågan angående detta med bestående rörelsehin-

der och hur man vet att en person har bestående rörelsehinder. Där har vi 

minimerat byråkratin. Den person som har bestående rörelsehinder har möj-

lighet att ta ett intyg på detta. Skulle det visa sig att man inte har gjort det och 

uppfordras att göra det så har man möjlighet att ta intyget. Det är upp till den 

rörelsehindrade personens samvete att sköta det här på ett korrekt sätt. Vi 

har räknat med att det handlar om högst tio personer på Åland. 

När lagen bereddes hade lagberedningen kontakt med landskapsläkaren, 

polisen, handikapprådet och klinikchef för rehabiliterings- och fysiatrienhet-

en Sheila Sundblom, så sakkunnighjälp har funnits med här.  

Jag hoppas att det räcker som presentation. Jag svarar gärna på frågor. 

Landskapsregeringen föreslår de här två ändringarna i jaktlagen. Tack, herr 

talman.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! All lagstiftning ska uppfylla vissa krav på rättssäker-

het. Det är bland annat för att alla ska behandlas på samma sätt. Jag 

tycker nog att förklaringen om vem som är bestående rörelsehindrad 

och hur den ska dokumenteras är lite Grönköpingsaktig. Det är tydligen 

upp till var och en att själv bedöma om man har ett bestående rörelse-

hinder. Om man då tycker att det uppfyller lagen så tar man sin bössa 

och åker ut i ett fordon som här anges. Jag har inte någonting emot 

själva syftet med lagstiftningen, men i mina öron låter det här nog verk-

ligen inte som rättssäkert. Medborgarna måste via lagen på förhand veta 

om de har möjligheter att få ett sådant här tillstånd.  

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Jag tycker att ltl Barbro Sundback kanske förenklar 

den här situationen och kallar den för Grönköpingsaktig.  
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Som jag sade från början så tyckte vi att det här berör ett fåtal perso-

ner på Åland. Vi ville göra det så enkelt som möjligt så att man inte ska 

behöva ha onödig byråkrati. Vi måste väl ändå lita på att människorna 

gör rätt. Jag håller inte med ltl Sundback där, jag tycker att det här är ett 

bra sätt. Jag är övertygad om att de som har bestående rörelsehinder 

kommer att se till att det här sköts på ett bra sätt. Det finns möjlighet att 

ta ett intyg på förhand eller annars att vid uppfordran ta detta intyg.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det är ju inte de rörelsehindrade som ska ta ansvaret på sig att lagen 

uppfylls så som lagstiftaren har tänkt sig. Det är den övervakande myn-

digheten som är skyldig att se till att man har ett system så att det kan 

övervakas. Att hantera gevär och skjuta är ju en allvarlig sak.  

Det utskott som det här ärendet går till bör titta på det här. Det 

minsta man kan kräva är någon slags anmälningsskyldighet så att åt-

minstone den övervakande myndigheten vet vilka personer som med 

den här motiveringen jagar från ett fordon. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! När det gäller säkerheten, för det första så får man 

inte ha vapnet laddat när man kör, ladda måste man göra sedan. I jakt-

lagen och i skjutvapenlagen föreskrivs allt sådant. Det torde vara i sin 

ordning. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Jag tycker också att det är bra att funktionshindrade 

får samma rättigheter som övrig befolkning. Jag har också lite frågor om 

intyget. Handlar intyget bara om man har fel på benen eller kommer det 

också fram att man behöver en fyrhjuling på grund av att man har för-

lamning förorsakat av hjärnblödning, hjärnskador eller hjärninfarkt? 

Sådana skador kan sedan påverka bedömningsförmågan och synen. Det 

är många olika saker som kan påverka. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Det är bra att ltl Eriksson tycker att det är okej att vi 

gör det möjligt för de rörelsehindrade att jaga.  

När det gäller de här frågorna så hanteras de i skjutvapenlagen. Har 

man sådana fel och sjukdomar att man inte kan och får hantera ett va-

pen så regleras det i den lagen.  

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Jag är inte så kunnig i skjutvapenlagen. Jag tänker på 

de personer som redan har jaktkort. Blir det någon kontroll på om man 

få jaktkortet kvar när man blir handikappad? Hur är det i praktiken?  

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Nu kommer vi in på detaljer som jag inte kan svara 

hundra procent säkert på. Utskottet får väl titta på de här sakerna. Jag 

tycker att man ska se på det här med positiva ögon. Vi har försökt åstad-
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komma en enkel lag som ger de rörelsehindrade möjligheter men som 

samtidigt ska fungera även när det gäller risker och liknande.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Jag har ingenting att invända mot det som är med i 

den här jaktlagen.  

Jag har en fråga om det som inte är med. Det finns också ett behov av 

att ändra § 47, att möjliggöra att man skulle kunna skjuta vid vakjakt 

mårdhund med konstgjort lyse. Hur resonerar man när inte det är med?  

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Ltl Torsten Sundblom, tack för stödet av den här 

framställningen. När det gäller mårdhunden så vet jag att det finns in-

tresse för det och det har inkommit förfrågningar om möjligheter att 

jaga mårdhund med konstbelysning. Det här ser jag och avdelningen po-

sitivt på. Vi kommer att bereda även detta, vi hann inte med det till den 

här omgången nu, men arbete är igångsatt.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Jag är glad att jag fick beskedet att det här kommer i 

ett senare skede. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Danne Sundman 

Talman! Från obunden samlings sida vill vi ge vårt stöd till den här fram-

ställningen. När det gäller handikappades möjligheter att ta sig fram i sam-

hället så gäller det inte bara lokaliteter och praktiska hinder i vardagen utan 

också hinder för att utöva jakt som är ett viktigt nöje och en viktigt mental 

näring också för handikappade personer. Det kan vara så att man har varit 

jägare och man blir handikappad eller så är man handikappad från födseln 

och inte kan ta del av ett så här stort intresse. Det hindret undanröjs i och 

med den här framställningen, vilket är jättebra. 

Däremot förstår jag inte riktigt när jag läser 50a §. Det står i andra mo-

mentet begreppet; bestående rörelsehindrad osv, medan det i första momen-

tet står rullstolsburen person. Handlar det om något stavfel? När man är rull-

stolsburen då är man ju rätt så mycket mera handikappad än när det gäller 

bestående rörelsehinder. Man kan vara halt och måste ha käpp, då är man 

bestående rörelsehindrad, man är inte rullstolsburen men man kanske är så 

pass rörelsehindrad att man inte kan ta sig fram i skog och mark och alltså 

inte kan jaga. Jag skulle vilja ha ett förtydligande från ministern vad det är 

som gäller. Jag skulle gärna se att begreppet bestående rörelsehindrad an-

vänds. Det är bra att det handlar om bestående, det ska inte vara efter en 

olycka osv. Man ska konstaterats vara bestående rörelsehindrad och då ska 

man ha de här specialrättigheterna.  

Om man tänker på den diskussion som var här tidigare, så all sådan här 

lagstiftning baserar sig till stor del på att folk använder sunt förnuft. Man kan 

aldrig lagstifta bort alla risker med jakt, även om jaktlagstiftningen är rätt så 
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rigorös. Det gäller att lita på att folk tar det här förtroendet, förvaltar det och 

att det inte missbrukas av friska människor. Det tror jag faktiskt är de allra 

flesta fjärran att riskera de handikappades rättigheter genom att missbruka. 

Jag bekymrar mig inte för det. 

När det gäller den andra ändringen så är den säkert nödvändig. Om jag 

inte läser den helt fel så torde den kunna omfatta det som i replik frågades 

om mårdhundsjakten. Det borde vara i andra momentet andra punkten; 

fångstredskap och fångstmetoder som tillåts, alltså undantag från det. Jag 

läste fel, det finns alltså möjlighet att ge de här undantagen i och med att lag-

tinget ger fullmakt i den här paragrafen, när det t.ex. gäller mårdhund med 

specialbelysning, det finns också andra fall. Det skulle vara intressant att höra 

ministerns åsikt även om detta. 

Framställningen har vårt stöd. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Första frågan; rörelsehindrad och rullstolsburen. Jag 

är beredd att hålla med ltl Danne Sundman. Jag tycker att utskottet ska 

titta på det där och prata med expertis så att man får det klart och tyd-

ligt utrett. 

När det gäller mårdhundsjakten, vid första anblicken går det med en 

ganska liten justering att åstadkomma det här. Avdelningen och lagbe-

redningen ville ha ordentligt med tid och kontrollera att det fungerar. 

Det kommer att fungera, men vi hann inte med det till den här om-

gången. Det kommer till hösten. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! När jag nu tittar på 28 § så stämmer det kanske eftersom 

det handlar om fågeldirektivet och mårdhunden kan ännu inte räknas in 

under fågeldirektivet. Det är helt enkelt så att det rör andra saker.  

När det återigen gäller begreppet i 50a § så är det bra om utskottet 

kan titta på det. Man kan vara betydligt lindrigare rörelsehindrad än 

rullstolsbunden för att behöva komma i åtnjutande av det här undanta-

get för att kunna jaga, eftersom det handlar om att röra sig i skog och 

mark. Bestående rörelsehindrad är det begrepp som borde användas ge-

nerellt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! För att undvika någon anklagelse att jag inte skulle stöda det 

här lagförslaget i sak så vill jag säga att jag inte har någonting emot att perso-

ner med bestående rörelsehinder får rätt att jaga.  

Vad jag är emot är själva lagstiftningstekniken. Jag tycker att den inte fyl-

ler normerna och kraven på rättssäkerhet. 50§ har vi inte här, men vad jag 

förstår så ingår i den bestämmelsen att man normalt inte ska jaga från en bil 

eller något annat fordon. Det är tydligen av olika skäl en norm att så ska man 

inte göra. Det är den generella normen. Sedan får vi en 50a § som ska möjlig-

göra att man kan jaga från en trehjuling, lätt fyrhjuling, fyrhjuling eller snö-

skoter om man har bestående rörelsehinder och är rullstolsburen. Det är två 

rekvisit. Nu för ltl Sundman in en sådan diskussion att man kanske inte be-
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höver ha begreppet rullstolsburen, utan det ska vara personer som har bestå-

ende rörelsehinder. Det är en ganska viktig fråga, vilka ska det gälla? Varför 

ska vi ha tilläggsrekvisitet, rullstolsburen? Borde det inte gälla alla med be-

stående rörelsehinder? Detta kanske utskottet måste titta på. 

Det som är min största invändning är att ministern säger att den som har 

bestående rörelsehinder och sitter i rullstol ska själv se till att man har ett in-

tyg om man oroar sig för att bli fast. Man ska då visa upp någonting för över-

vakande myndighet. Ansvaret för att uppfylla lagen läggs på de personer vars 

rätt man här nu vill förstärka. Så fungerar inte vårt samhälle normalt. Den 

övervakande myndigheten ska se till att de personer som lagen gäller, den 

rätten ska tillkomma dem på lika villkor. Det ska inte vara upp till allmänhet-

ens eller några människors förstånd och goda omdöme, det är väl ingen som 

ifrågasätter det, utan det är systemet och sättet att lagstifta som är Grönkö-

pingsaktigt. Att det är få spelar i lagen ingen roll, det är en princip, vi ger ett 

undantag som ska gälla lika för vissa personer som uppfyller kriterierna. Det 

måste lagstiftaren ta ett ansvar för och övervaka. Jag gav som ett exempel att 

de personer som det berör borde åtminstone ha en anmälningsskyldighet till 

övervakande myndighet, så att man vet vilka personer som jagar på de här 

villkoren. Ett annat sätt är tillståndsförfarande av något slag. Om det är så få 

så kan det ju inte vara betungande för myndigheten. Jag tror att vi har två 

personer anställda vid den här byrån. Den är också orimligt stor för vårt 

landskap. 

Hela det här resonemanget vänder jag mig emot att det skulle ha att göra 

med om människor är förståndiga eller inte och att det är så byråkratiskt. Det 

är inte byråkratiskt om det gäller bara få personer och det kan göras på ett 

enkelt sätt. Myndigheten och lagstiftaren har ett ansvar för att lagen följs 

såsom det är tänkt och inte de som berörs av lagen.  

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Det är märkligt att ltl Barbro Sundback alltid ska 

komma med något utfall mot en avdelning eller en byrå. Nu är de alltför 

många. Jag kan garantera att de här personerna som sköter det här fak-

tiskt har arbete. 

När det gäller detta så fungerar det mycket bra i Sverige. Varför inte 

försöka sig på en enklare och mindre byråkratiskt variant när det finns 

en möjlighet? Här står det nu rullstolsburen och bestående rörelsehind-

rad. Jag sade i en replik till ltl Danne Sundman att det här kan utskottet 

titta på bara för att få det klart definierat. Men det torde vara definierat. 

När det gäller ansvaret så inte kan vi känna till om en rörelsehindrad 

vill börja jaga. Nog är det de själva som i så fall ska skaffa ett intyg. Så 

måste det vara. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Om det inte i lagen finns något krav på intyg så kan det intyget knappast 

ha någon juridisk verkan. Jag ser inte vad det är för mening att prata på 

det där viset. Antingen ska man ha intyg och sedan får man jaga eller så 

behövs det inte intyg. Det där pratet har nog inte att göra med rättsprin-

ciperna i vårt samhälle. Dessutom har vi olika principiella inställningar 

till hur man lagstiftar i det här sammanhanget. 
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Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Vi kan konstatera att vi har olika syn på hur man lagstiftar i det här fal-

let. Min syn är att vi ska försöka undgå onödig byråkrati. Vi ska lita på 

människan i grunden.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Drar man det ut till sin yttersta spets så behöver vi väl ingen av lagstift-

ning alls. Var och en får väl skjuta när man vill. Det är verkligen att ta 

bort all byråkrati och att lita på människorna. Men nu gör ju inte rege-

ringen det. Man kommer med vissa kriterier för hur den här avvikelsen 

ifrån 50 § ska ske. Jag menar att sättet som man gör det på inte är rätts-

säkert. 

Ltl Jörgen Strand 

Herr talman! Jag är som alla andra också mycket positiv till att vi hittar en 

lösning på den här frågan.  

Jag har också några frågetecken när jag läser det här. Jag håller med mi-

nister Eliasson att vi ska göra det så obyråkratiskt som möjligt. Jag ställer 

mig också frågan om vi i första momentet behöver ha ordet för rullstolsburen 

med. Det kunde räcka med att säga följande; "Trots bestämmelserna i 50 § 

får en person med bestående rörelsehinder bedriva jakt på däggdjur från 

trehjuling, lätt fyrhjuling, fyrhjuling och snöskoter, under förutsättning att 

fordonet inte är i rörelse och efter att motorn har varit avstängd under 

minst 2 minuter."  

Sedan begreppet bestående rörelsehindrade i moment 2; "Begreppet be-

stående rörelsehindrad i 1 mom. avser en persons varaktiga och oavbrutna 

fysiska begränsning, så att han eller hon inte utan rullstol eller liknande 

hjälpmedel kan röra sig", Där tycker jag att man ska sätta punkt för sedan 

blir det en tolkningsfråga, "annat än mycket korta sträckor". Vad är korta 

sträckor? Är det 1 meter, 20 meter, 50 meter eller 100 meter? Det kan bli en 

tolkningsfråga.  

Sedan till den fråga som ltl Sundback tog upp. Man kunde kanske på ett 

icke byråkratiskt sätt skriva in något liknande att person ska vid kontroll 

kunna visa upp ett intyg över sitt handikapp. De flesta som idag är handikap-

pade har någon form av intyg som gäller när man ska parkera och liknande. 

Då skulle det inte vara någon anmälningsplikt men vid en kontroll ska man 

kunna visa upp ett intyg. Det är bara en idé som kom upp. Jag skulle vilja 

stryka "annat än mycket korta sträckor", för det ger ett jätte tolkningsut-

rymme. Vad är korta sträckor?  

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Tack så mycket ltl Jörgen Strand. Vi menar samma 

sak. Vi menar väl. Tack för de synpunkterna. Utskottet får titta på det 

här. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Mitt mål är att få det enkelt men också fritt från vida tolkningsutrym-

men som kan bli processer och i förlängningen så blir det en rättpraxis i 

så fall. Det är kanske onödigt i det här fallet. Man kan göra det enkelt 

ändå. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det är trevligt att ltl Strand vill granska och analysera den 

här bestämmelsen lite mera. Eftersom han sitter i utskottet känns det 

tryggt att det finns någon som hinner tänka efter. 

Om man tar bort rullstolsburen och bara har bestående rörelsehinder 

så blir det en ganska vid tolkning. Man kan ju vara rörelsehindrad på 

grund av dålig syn och det kan väl vara lite svårt i det här samman-

hanget att hänvisa till det. Det känns som om man inte har tänkt till slut 

här. Jag förstår detta med rullstolsburen som att det är detta som omöj-

liggör att man kan jaga på ett konventionellt sätt. På det viset är den be-

stämmelsen viktig. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Jag tror att ltl Sundback missförstod mig. I moment 1 

skulle man ta bort det, eftersom det redan finns i moment 2. När man 

definierar vad bestående rörelsehindrad är så skriver man så här; "i 

1 mom. avser en persons varaktiga och oavbrutna fysiska begräns-

ning, så att han eller hon inte utan rullstol…" Det blir tårta på tårta. För 

att tydliggöra den här lagstiftningen så kunde man ta bort det i moment 

1.  

Sedan skulle man ta bort det andra som är tolkningsbart, "annat än 

mycket korta sträckor". Vad är det? Det är en subjektiv bedömning, är 

det 1 meter, 10 meter eller 50 meter? Sådan lagstiftning borde vi inte ha. 

Vid en kontroll av myndighet eller polis så ska man kunna visa upp sitt 

handikapp pass eller liknande och det räcker för mig.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitte-

ras till näringsutskottet.   

Andra behandling 

5 Avfallsdirektivet 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 6/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 12/2010-2011) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. Ingen diskussion. 

Detaljbehandlingen vidtar. Först föreläggs förslaget till Ändring av landskapslagen om 

renhållning för lagtingets bifall i enlighet med social- och miljöutskottets förslag. 

Lagförslaget är bifallet. 

Föreläggs förslaget till ändring för lagtingets bifall i enlighet med social- och miljöut-

skottets förslag. 

Lagförslaget är bifallet. Ärendets andra behandling är avslutad. 

Andra behandling 

6 Ändring av fornminneslagen 

Kulturutskottets betänkande (KU 4/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 13/2010-2011) 

http://dokument.lagtinget.aland.fi/handlingar/2010-2011/FR12/#_Toc283631451
http://dokument.lagtinget.aland.fi/handlingar/2010-2011/FR12/#_Toc283631451
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Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. Ingen diskussion.  

Detaljbehandlingen vidtar. Det i landskapsregeringens framställning ingående lagför-

slaget landskapslagen om ändring av 2 och 12 § landskapslagen om fornminnen före-

läggs för lagtingets bifall i enlighet med kulturutskottets förslag. 

Lagförslaget är bifallet. Ärendets andra behandling är avslutad. 

Enda behandling 

7 Bibliotekskommissionens berättelse för år 2010 

Bibliotekskommissionens berättelse (BB 1/2010-2011) 

Enligt 9 § reglementet för lagtingets bibliotek skall berättelse över bibliotekets verk-

samhet avges vid varje kalenderår. Först tillåts diskussion och därefter antecknar sig 

lagtinget berättelsen till kännedom. 

Diskussion. 

Vtm Gunnar Jansson 

Tack talman! Det gäller lagtingsbibliotekets verksamhet för i fjol år 2010. 

Såsom i den ganska kortfattade berättelsen framgår har verksamheten både 

till innehåll och till omfattning följt tidigare ordning. Den återges bland annat 

i diagrammen på sidan 3. 

Orsaken till att jag begärde ordet för denna korta presentation föranleds på 

sidan två, andra hela stycket som jag ska citera. Där aviseras ganska bety-

dande ändringar som diskuteras i lagtinget och som kommer att inträffa så 

småningom och rör oss alla nämligen på följande sätt: "För att förbereda en 

kommande flyttning av biblioteket till entréplan, som enligt kanslikommiss-

ionen skall förverkligas i framtiden, har inventering av boksamlingarna, 

ämnesklasserna samt gallring och magasinering av inaktuellt material 

fortgått hela året. Gallring och omplacering av böcker medför även gallring 

och omlokalisering i datakatalogen. Utgallrade böcker på väg till pap-

persinsamlingen mellanlandar på fyndbordet i expeditionen och är gratis 

för intresserade."  Jag nämner detta som ett tips. Jag har själv begagnat mig av 

den här möjligheten. Det är öppet för ledamöter och andra biblioteksbesökare 

att dra nytta av det som nu sker. Biblioteket planeras nu att förflyttas till första 

våningen i entrén för att bli mer tillgängligt för alla, också för allmänheten. Inför 

den reformen sker dessa utgallringar av äldre böcker och handlingar i biblio-

teket. Besök gärna biblioteket, det är nyttigt, lärorikt och kan numera också ge 

god utdelning. Tack.   

Talmannen 

Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Lagtinget antecknar sig berättelsen till känne-

dom. Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Enda behandling 

8 En översyn av bestämmelserna om sexualbrott 

Lagutskottets betänkande (LU 21/2010-2011) 
Vtm Gunnar Janssons m.fl. hemställningsmotion (HM 11/2010-2011) 

Först tillåts diskussion och efter det vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. 
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Ltl Olof Erland 

Herr talman! Företrädare för lagtinget med talmannen i spetsen har gjort en 

hemställningsmotion som gäller sexualbrott. Orsakerna är naturligtvis många 

men en av orsakerna är ett uppmärksammat fall här på Åland för en tid se-

dan. Man kunde konstatera att hela brottsproblematiken är komplicerad när 

det gäller attityder till sexualbrott. 

Lagutskottet har tidigare behandlat Europakonventionen om exploatering 

av barn. Vi har konstaterat att det förekommer en hel del åtgärder för att 

ringa in hela den här problematiken, framförallt har vi något som kallas 

barnahusmodellen. I barnahusmodellen samarbetar polis, sociala myndig-

heter och hälso- och sjukvården för att kunna hantera hela det här området 

som ökar bland annat på grund av Internet och sådant som gör att barn och 

ungdomar utnyttjas och att vuxna kan utnyttja internetsystemet utan att 

kunna spåras i många fall. 

När det gäller den här hemställningsmotionen så kan man belysa frågan 

genom ett aktuellt ärende i Grekland. En svensk kvinna som heter Anna blev 

våldtagen och misshandlad på en av de grekiska öarna. Hon anmälde det till 

polisen och myndigheterna. Detta ledde till en motreaktion från förövarens 

sida där han och hans advokater hävdade att kvinnan skulle anklagas för för-

tal, för hon hade anklagat mannen för något som inte skulle betraktas som 

våldtäkt eller att han hade använt våld. Det här belyser hela den problemati-

ken att det är frågan om kulturella värderingar där kvinnor och vissa män i 

rättssystem i olika länder har olika värderingar om vad som är sexualbrott 

och vad som är våldtäkt.  

I de nordiska länderna har det på senare år förts en diskussion om vad som 

är ingrepp när det gäller en människas kropp. Det handlar naturligtvis om 

sexingrepp, men det är också en fråga om hur man definierar det. I Sverige 

ändrade man sin lagstiftning 2005. I samband med det så hade man en dis-

kussion kring samtycke. Ingen ska behöva utsättas eller vara med på någon-

ting som man inte själv bestämmer över. Man bestämmer över sin egen 

kropp. Det är en fundamental utgångspunkt för samtycke. Sedan är det en 

annan sak när man kommer in på rättssystemet, hur ska man bedöma ett 

samtycke i flera olika led? De svenska myndigheterna, brottsförebyggande 

rådet, gör en indelning i olika sexualbrott. I Sverige är det, såsom det är på 

Åland och i Finland, att det mesta försiggår i nära relationer, inom familjen 

eller bland kompisarna och vänner. Det som ökar väldigt mycket i vårt sam-

hälle är så kallade nöjesrelaterade sexualbrott, när man går på diskotek eller 

nattklubb och kanske förtär alkohol eller på något annat sätt är påverkad och 

sedan inleder ett förhållande som slutar i sexualbrott. Det här medför att den 

här typen av brott är svårare och svårare att komma åt. Detta om bakgrunden 

till hela området sexualbrott som är riksbehörighet när det gäller straffrätten 

men också när det gäller processrätten, dvs hur domstolarna behandlar de 

här frågorna. 

Hemställningsmotionen vänder sig till riksdagen och kommer att behand-

las av den nyvalda riksdagen i Finland men via regeringen. Motionen ska 

överlämnas till regeringen efter att lagtinget har behandlat motionen. 

Bakgrunden är alltså allvarlig och orsaken till att man i lagtinget har tagit 

det här initiativet är bland annat att rättsuppfattningen mellan Sverige och 

Finland skiljer sig åt. Åland har en rättsuppfattning i de här frågorna som 

kanske avviker från den finska rättsuppfattningen i så stor grad att man 
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borde göra någonting åt det. Motionens huvudsakliga syfte är att påverka 

myndigheterna i Finland så att de ser över lagstiftningen och för in det i ett 

modernt sammanhang där man beaktar hela brottsproblematiken, påföljds-

problematiken, vilka straff det ska vara men också de sociala aspekterna för 

både förövare och särskilt brottsoffer.  

Lagutskottet, som har behandlat det här, vill att påföljderna ska bli skar-

pare. Nu får ofta förstagångsförövare villkorliga straff för ett brott som är all-

varligt om man jämför med andra brott, till exempel egendomsbrott. Att för-

störa en bil, repa en bil eller skära däcken på en bil då blir det höga böter och 

svåra straff medan ett sexualbrott som är ett ingrepp och ett våldförande på 

en annan människas kropp kan leda till villkorliga straff. Det vill vi att man 

ska se över och skärpa. 

När det gäller de olika brotten så är det en utveckling i samhället som är 

generell. Vi har hela färjtrafiken, vi har utelivet och nöjeslivet överhuvudtaget 

som gör att de här brotten sprider sig ner i åldrarna och det sprider sig också 

i samhället oberoende av sociala utgångspunkter och sociala skillnader. Det 

här leder till att det behövs mera kunskap, mera statistik och mera uppfölj-

ning så att man vet vad som händer och därigenom kan bygga upp förebyg-

gande åtgärder. 

I vårt tidigare betänkande om Europakonventionen riktade vi in oss väldigt 

mycket på de förebyggande åtgärderna. I det här fallet är det mera straffbe-

stämmelserna som är i fokus. 

Det som är viktigt är att man har en helhetssyn, att förebygga, att påfölj-

derna är riktiga men också att behandlingen efter ett brott tas in i hela synen 

på brottet. 

Vi konstaterade i utskottet att det är viktigt att man bygger upp en kompe-

tens i domstolarna, att kompetensen kan användas i domstolarna och att do-

marna får kompetens.  

Vi har inte gått in specifikt på processrättens område eftersom det inte är 

anhängiggjort i själva motionen, men också på det området finns det anled-

ning att se över hur man ska kunna tillhandahålla kompetensen, kunskapen 

och erfarenheten som behövs för att man ska kunna döma i sådana här brott.  

I utskottsarbetet har vi begärt in utlåtanden från två experter, en från Fin-

land och en från Sverige. De har båda haft som utgångspunkt att man bör se 

över hela brotts- och straffsystemet för att kunna göra någonting åt det här 

grova brottet som vi talar om.  

Med detta, herr talman, så har jag försökt sammanfatta en viktig motion 

och ett relativt ingående betänkande från lagutskottet. Jag hoppas att lag-

tinget kan ställa sig enigt bakom det här när det går vidare till Finlands rege-

ring för vidareförmedling till Finlands riksdag. Finlands riksdag får anled-

ning att ta en prövning av det här brottet, där Finland ligger efter och har be-

hov av reformer. Det ska bli intressant att se om den finska rättstraditionen 

håller för en reform som initieras härifrån och att man kan efter den proces-

sen säga att Finland är ett rättssamhälle med socialt ansvar, vilket vi har rätt 

ifrån Ålands sida att ställa krav på.  

Ltl Harry Jansson 

Herr talman! Ärade kollegor, sällan har väl ett initiativ av politisk art till-

kommet i lagtingets namn varit så angeläget som det nu aktuella ärendet.  
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Lagutskottets handläggning av detta initiativ har visat att initiativet både 

är nödvändigt, har synnerligen stor aktualitet och att läget är betydligt allvar-

ligare än vad jag personligen hade kunnat föreställa mig. Tillståndet är be-

drövligt i hanteringen av denna typ av brott. Straffskalorna är i samman-

hanget direkt skrattretande låga. Det är nästan en chock att som politiker att 

konstatera att den här typen av övergrepp kan leda till villkorliga straff och i 

vissa fall samhällstjänst, när vi talar om övergrepp av till och med barn.  

Herr talman! Initiativet är sannerligen befogat. Är det någon som tvivlar 

på vikten av riktigheten av vårt agerande så är det bara att läsa de sakkunnig-

utlåtanden som har fogats till lagutskottets betänkande.  

I och med att utskottsordförande Olof Erland har gett en heltäckande be-

skrivning så tänker jag inte upprepa desto mera. Vi skickar nu iväg det här 

initiativet med förhoppningsvis total enighet, som ordförande efterlyste. Vi 

skickar initiativet till ett nytt politiskt landskap i Helsingfors. Vi får se hur 

den här typen av initiativ tas emot i en mer mansdominerad riksdag.  

Under utskottets behandling har det visat sig, förut det här med straffpå-

följderna, behovet av specialistkompetens inom domstolarna. Under vårt hö-

rande har vi kunnat bekräfta den illa varslande bild som redan har funnits, 

dvs att de drabbade upplever bl.a. behandlingen i rättssalarna som ett andra 

övergrepp. Lagstiftarna och även de som ska upprätthålla lagstiftning måste 

nog se till att den svarar mot vad lagstiftarna har tänkt sig. Man har nog totalt 

misslyckats i sitt uppdrag. 

Herr talman! Det är ett viktigt och angeläget initiativ. Tack.  

Vtm Gunnar Jansson 

Tack, herr talman! Jag kan börja med att för egen del och även för medmot-

ionärernas del tacka lagutskottet, dess medlemmar och sekreterare för välför-

rättat värv.  

Betänkande är kortfattat, tar sikte på väsentligheter och åtföljs av dessa två 

utlåtanden. Vardera professorerna har säkert många av oss erfarenheter av. I 

riksdagen hördes professor Utriainen många gånger på basen av ett fast och 

sakkunnigt rykte som hon har. 

Som det framgår i betänkande redan på första sidan: ”Initiativet syftar till 

att hemställa om att riksdagen uppmanar regeringen att företa en översyn 

av sexualbrottslagstiftningen så att den bättre motsvarar den allmänna 

rättsuppfattningen. Översynen bör innefatta överväganden gällande infö-

rande av ett s.k. rekvisit för samråd/frivilligt deltagande för våldtäkt, infö-

rande av nya brott såsom ofredande och sexuellt ofredande, en översyn av 

straffskalorna, en översyn av åtalsrätten samt behovet av kompletterande 

åtgärder.” 

Det är med tillfredsställelse jag noterar att utskottet helt omfattar dessa 

initiativ och dessa förslag om åtgärder. Som mer än väl framgår i bägges pro-

fessorers utlåtanden är behovet av att förstärka den sexuella integriteten eller 

självbestämmanderätten. De här åtgärderna som föreslås syftar alla till det. 

Vi hörde hur handläggningen av det här ärendet ska gå till. Jag har i andra 

sammanhang haft möjlighet att diskutera med justitieministrarna och tjäns-

temän i ministeriet. Jag vet att detta initiativ kommer att tas väl om hand och 

föras vidare till den igår nyvalda riksdagen. 

Vad slutligen gäller behovet av ökad kompetens i domstolarna så omfattar 

jag också detta det resonemang som utskottet för inom processrättens om-
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råde så här långt. Jag kan tillägga att i Finland har man god erfarenhet av att 

komplettera överdomstolarna med sakkunniga medlemmar. Med över dom-

stolarna menar jag Högsta Domstolen i det här fallet och Hovrätter vid be-

hov. Ett sådant förfarande tillämpas och jag är övertygad om att detta ini-

tiativ också kommer att initiera en diskussion om åtgärder, framförallt på 

Hovrättsnivå, som skulle höja kompetensen i den här typen av brottmål. 

Slutligen vad gäller behandlingen i riksdagen så kan jag livligt föreställa 

mig att företrädare för lagtinget kommer att kallas till det utskott som hand-

lägger det här initiativet när det förhoppningsvis redan före sommaren ska 

bringas till riksdagen för behandling. 

Än en gång, tack för väl förrättat arbete i lagutskottet. Den här processen 

går vidare. Tack. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Det här är ett ovanligt ärende. Det är på många sätt väldigt 

komplicerat och svårt. Det är också blandat med mycket känslor och värde-

ringar så det gäller att hålla huvudet kallt om man ska orientera sig genom 

den här problematiken.  

Vtm Gunnar Jansson sade att alla åtgärder i det här förslaget syftar till att 

stärka den sexuella integriteten. Jag vågar mig på att lite polemisera mot det. 

Det beror på att jag har suttit med i lagutskottet, vi har hört experter och vi 

har diskuterat. Före den här hemställningsmotionen hade vi också den inter-

nationella konventionen om sexualbrott och barn. Det har varit en lärorik vår 

i den här typen av frågor. I lagtinget har vi inte riktigt någon tradition i det 

här ämnet eftersom vi inte har lagstiftningsbehörighet på strafflagen.  

De här frågorna har lyfts upp på politikens bord ganska sent. I urminnes 

tider har hela sexualiteten reglerats av patriarkatet och dess primära syfte har 

varit att kontrollera fortplantningen och faderskapet, vilket har varit det vik-

tiga. Ganska sent, ännu på 1990-talet, hade en man i Finland rätt att våldföra 

sig mot sin hustru, det var inte en kriminell handling utan det var hans rätt. 

De här frågorna är ändå tämligen nya i det politiska sammanhanget, frågorna 

är alldeles uppenbart under förvandlingstryck. Det gäller ganska svårdefinie-

rade beteenden många gånger så det är en svår diskussion, men icke desto 

mindre viktigt. 

Jag är lite tveksam till det som vi började med i diskussionen, dvs att man 

ändrar brottslagstiftningen i Sverige genom att skärpa brottssatserna och att 

vi på det viset skulle anpassa oss till den allmänna opinionen. Jag är tveksam 

till om det räcker för att skydda särskilt kvinnors sexuella integritet. Efter att 

ha läst Madeleine Leijonhufvuds utredning, som hon gjorde för det gröna 

partiet om samtyckesutredning, så tror jag inte att det räcker. Det centrala 

begreppet våldtäkt innebär att kvinnan, som det rör i de flesta fall, ska kunna 

bevisa att hon har blivit utsatt för våld, hot om våld eller ha varit i ett hjälp-

löst tillstånd. Det här skapar bevissvårigheter, som ltl Harry Jansson sade, 

och bevissvårigheten är stor för kvinnan, speciellt av psykologiska skäl men 

också säkert av många andra skäl, eftersom kvinnor i regel reagerar på ett 

speciellt sätt när man blir utsatt för sexuellt övervåld. 

Inom psykologin finns två beteenden som människor omedvetet tar till i 

sådana här situationer. Den ena situationen är spela-död-reflex, man gör inte 

motstånd. På något vis resonerar man att om man är helt stilla så går det här 

fort över. Liknande beteende uppvisar människor t.ex. i tortyrsituationer. Ett 
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annat beteende kallas dissociation. Det är att människan under själva över-

greppet mentalt lyckas frigöra sig från kroppen genom en sorts medveten-

hetsflykt och har därför inte heller mentala minnesbilder av det som har 

skett. Båda dessa situationer, när kvinnor blir utsatta för våldshandlingar, gör 

att de inte kan beskriva det som de har varit med om, det är inte bara det att 

inte vill på grund av det socialt så stigmatiserande och svårt, utan de kan helt 

enkelt inte.  

De flesta domstolar och de flesta domare är vare sig psykologiskt intresse-

rade eller kunniga. Den juridiska bevisföringen och den tekniska bevisföring-

en ska vara det grundläggande det leder till att de missar en stor del av offrets 

möjligheter att försvara sig. Vi har också fått höra av våra sakkunniga att det 

är mer eller mindre upp till domarna själva hur intresserade de är att tillämpa 

lagstiftningen idag på sätt som skulle överensstämma med ett mera jämställt 

tänkande. 

Talmannen och jag besökte presidenten här för någon vecka sedan. Vi hade 

allmänna diskussioner och hon informerades om det här lagförslaget. Hon 

blev klart på gott humör, kanske inte över ämnet men att vi tar ett sådant här 

initiativ.  

Domstolarna i Finland dömer väldigt olika. Det tyder på att rättspraxis är 

mycket varierande och att rättssäkerheten är dålig i de här fallen. 

Summa summarum, eftersom våldtäkt innebär just den här problematiken 

att det kräver att offret ska kunna bevisa att det har varit våld eller hot om 

våld gör att det har tagits upp många väldigt ledsamma exempel på unga 

flickor. Det sades inte här men i Sverige har man siffror på att gruppvåldtäk-

ter ökar. Eftersom ungdomar idag, både flickor och pojkar, använder ganska 

fritt alkohol, sexualmoralen är också ganska fri så finns det några fall i Sve-

rige där flickor som har varit ganska berusade har blivit utsatta för grupp-

våldtäkter. När de kommer till rättssalen så har flickorna ofta någon slags 

vaga minnesbilder av vad som har skett. Men på grund av berusningen och 

eventuellt också de psykologiska effekterna så kan de inte återge händelseför-

loppet. Förövarna säger förstås nej, nej hon har varit med på det hela, hon 

ville det och de får sedan rätt. Man kan då inte bevisa att det har varit våld, 

hot om våld eller hjälplöshet.  

Situationen är nog väldigt ojämnställd vad gäller den sexuella integriteten i 

samhället. Situationen blir inte bättre av att bara ändra straffsatserna och 

eventuellt straffrubriceringarna utan det krävs nog samtyckeslagstiftning, 

vilket man har i vissa länder, speciellt de anglosaxiska. En annan sak är sedan 

att det inte fungerar så bra i praktiken. 

Samtyckeslagstiftningen går ut på att man förutsätter att sex bygger på att 

motparterna deltar frivilligt och båda parter måste, framförallt mannen, vara 

säker på att det föreligger samtycke hela vägen. Kvinnan ska ha rätt att av-

bryta den sexuella handlingen när som helst. I Sverige har man dessutom ut-

ökat begreppet, det gäller inte bara sexuellt umgänge utan sexuella handling-

ar, eftersom det finns alla möjliga sexuella beteenden och penetreringar av 

olika slag som kan vara sådana att man ville avbryta dem. Då är samtycke-

slagstiftningen grunden för att parterna ska kunna vara jämställda i sexuellt 

avseende. Det är den verkliga förutsättningen för lagskyddad sexuell integri-

tet.  

Det är många som sedan gör lite narr av processen och undrar om det un-

gefär ska vara skriftligt. Jag tror nog människor utvecklar det där. Det är lite 
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som om vi inte kunde utveckla lagstiftningen för att man inte kan kontrollera 

samtycket. Det är lite som med lagen om aga, det var mycket diskussion kring 

definitionen av aga är och hur ska man kontrollera det, men det är få lagar i 

Norden som haft en så stor betydelse för respekten för barn och deras rätt 

och skydd. Jag tycker att det är ett bra exempel. Jag tror att det är fullt möj-

ligt att också utveckla det här i inom sexualitetens område. Vi har fått ett väl-

digt fint utlåtande från Madeleine Leijonhufvud. Hon går så långt i den här 

utredningen att hon tar bort begreppet våldtäkt. Hon menar att man ska tala 

om sexuellt utnyttjande och grovt sexuellt utnyttjande. Då förändras proble-

matiken vad gäller våldsrekvisitet. 

Herr talman! Jag är glad att jag har fått vara med i behandlingen av det här 

ärendet. Det har varit väldigt lärorikt för mig personligen. Jag tycker att det 

finns ett stort behov av förändring och att behovet är större än att bara ändra 

för brottslagstiftningen och brottssatserna. Det behövs en samtyckeslagstift-

ning. Jag hoppas att den diskussionen kan föras i riksdagen och att vår riks-

dagsledamot får till uppdrag att följa upp den här frågan. Tack.  

Talmannen 

Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen vidtar. Först föreläggs be-

tänkandets kläm och därefter motiveringen. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. 

Föreläggs betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd. 

Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd. 

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Enda behandling 

9 Kärnkraft och slutförvar av radioaktivt avfall 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 7/2010-2011) 
Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 41/2008-2009) 

Först tillåts diskussion och efter det vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. 

Ltl Åke Mattsson 

Herr talman! De här gäller en mycket högaktuell hemställningsmotion. Fast 

den är skriven 18.3.2009 är det en mycket högaktuell hemställningsmotion. 

 I lagtingsledamoten Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion nr 

41/2008-2009 föreslås att lagtinget hemställer hos landskapsregeringen om 

att i brådskande ordning inhämta forskningsbaserad fakta om riskerna med 

att bygga slutförvarsanläggningar för kärnbränsleavfall i ett högseismologiskt 

område vid den känsliga Östersjökusten samt att landskapsregeringen anhål-

ler om att få avge utlåtanden till de MKB-processer som nu pågår i Forsmark 

och Olkiluoto. 

Att det skulle vara i brådskande ordning börjar bli lite sent, eftersom det 

var den 18 mars 2009. När vi tog del av den här motionen för två år sedan så 

tyckte vi att den var intressant redan då. Från utskottet gjorde vi en studie-

resa till Olkiluoto för att få information om hur det fungerande och hur det 

riktigt var tänkt. Det var en intressant resa i sig. Det var lite klagomål i 

massmedia om att vi använde onödiga medel för att fara ut och resa. Vi hade 

en bil från landskapet och körde själva dit och kom hem samma dag. Vi åkte 

skärgårdsvägen och passade också på tillfället att lite bekanta oss med skär-
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gårdstrafiken och tillgängligheten med rullstol i de olika områdena. Ltl Roger 

Jansson provade med varierande resultat att åka hiss och ta sig fram i rullstol 

på färjorna. Vi kom i alla fall fram helskinnade. Så långt om resan dit. 

När vi kom fram så fick vi rundvandring. Vi tittade på den nya reaktorn 

som var under byggnad och man berättade om vilken enorm säkerhet man 

försöker ha på den. Man informerade också om de gamla rektorerna, proces-

serna och om slutförvaret. 

Man påtalar mycket bestämt, som kanske går utanför vårt betänkande, att 

det är viktigt att man få till ett slutförvar nu. Om man väntar 20-30 år, även 

om man tror sig kunna hitta på bättre lösningar, så kan det finnas risk att 

man inte har råd att slutförvara på samma sätt som man har idag. Nu har vi t 

faktiskt råd att också ta hand om det här och göra bergsutrymmen osv. Det är 

en poäng som man påtalar ganska bestämt.  

Man har alltid kärnkraftverk i anslutning till vatten för att man ska ta in 

kylvatten till reaktorn och värma upp det och släppa ut det betydligt varmare 

på andra sidan, vilket i sig kan vara ett problem för omgivningen. Hettan i 

turbinerna förutsätter ånga, så det är väldigt hett där. 

I Olkiluoto finns ett mellanlager för använt kärnkraftsbränsle. Det är det 

enda i Finland. Det är meningen att slutförvaret ska bli där så att allting ska 

bli på samma ställe. Nu hade vi ganska ont om tid så vi var inte ner och tit-

tade 400 meter under marken. Men vi såg de flesta andra platserna.  

Mellanförvaret var intressant. När man var inne i det utrymmet och stod 

vid kanten och tittade ner i bassängen så låg de brända stavarna endast i des-

tillerat vatten många meter ner. Tack vare att vattnet är destillerat så ser 

vattnet ut som att det skulle vara ganska nära och det finns ingenting emel-

lan. Det var i sig ganska skrämmande att man förvara dem så pass öppet som 

man gjorde där. 

Man förvarar dem i mellanförvaret i cirka 40 år. Under den tiden ska en 

stor del av radioaktivitet i sig försvinna men det finns mycket kvar ändå. An-

vänt kärnkraftsbränsle är bara 5 procent av det totala radioaktiva avfallet som 

man måste slutförvara. Det består till av 99 procent av radioaktivitet så det är 

väldigt aktivt. Strålningsnivån kan inte alls jämföras med en reaktordrift som 

är igång. 

Sedan informerades vi om slutförvaret och varför man har använt flerbar-

riärskonceptet med KBS-3 metoden som ifrågasätts på många områden. Det 

har i massmedia framkommit uppgifter som tyder på att den metoden kanske 

inte är så säker som tidigare har framhållits. Men det tar vi inte direkt ställ-

ning till i vårt betänkande. Vi anser att det finns skäl att vara skeptiska. 

Man frågar efter att landskapsregeringen skulle ge utlåtande till MKB-

utredningarna. Utlåtandena har man lämnat. Det var för sent att lämna det 

till Olkiluoto, men däremot har man deltagit i Forsmark i olika möten och va-

rit väldigt aktiv i det sammanhanget. 

Jag tror att det är viktigt att vi besökte dem och visade att parlamentet här 

är intresserade av vad som försiggår där, vad som är på gång och att vi låter 

oss informeras. Man tog det på allra största allvar och ville ha ett samarbete i 

fortsättningen också. 

I vårt betänkande har vi tagit med det utlåtande som landskapsregeringen 

har lämnat. Vi anser att vi kan ställa oss bakom det. Vi tycker att det är 

ganska utförligt och bra att man kan ta del av det i vårt betänkande.  
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Utskottet noterar att det finns kritik mot den s.k. KBS-3 metoden och att 

den inte är tillräckligt testad och det kan det finnas skäl till. Det centrala och 

det som utskottet vill lyfta mest i det här sammanhanget är mellanlagringen, 

som man kanske har förbisett lite.  

Vi sett vad som tidigare har hänt i Tjernobyl och nu också i Fukushima när 

jordbävningskatastrofen inträffade. Det är mellanlagringen som är ett jät-

testort problem. Försvinner vattnet ur dem så tar det eld och i samband med 

eldsvådan sprids radioaktivitet på enorma områden och stora mängder radi-

oaktivitet också. Det är viktigt att man ser över hur man förvarar det här.  

Utskottet har förkastat motionen beroende på att man är på gång redan 

med det här och man har kommit ganska långt. Vi har också erfarit att det 

finns PAF-medel att söka för ideella organisationer som vill jobba med de här 

frågorna och sätta sig in i det. Det efterfrågades här i remissen. PAF-medel 

finns att tillgå men på ansökan. 

Vi bifogar betänkandets motivering till landskapsregeringens kännedom. 

Det är framförallt detta med mellanlagringen som vi vill lyfta fram väldigt be-

stämt, att man är uppmärksam där och att man ser till att man tar initiativ. Vi 

ligger de facto mellan två kärnreaktorer och två slutförvarplatser och det tra-

fikeras också kärnavfall i närheten av Åland med båt. Vi har ett synnerligen 

prekärt läge. Tack. 

Ltl Carina Aaltonen 

Herr talman! Det är bra att vi nu får tillfälle att återigen diskutera kärnkraft, 

kärnavfall och slutförvar. Den här hemställningsmotionen är, som vi hörde, 

över två år gammal, men den känns mer aktuell än någonsin, eftersom det 

som inte kunde hända har hänt igen; Harrisburg, Tjernobyl för 25 år sedan 

den 26 april och för drygt en månad sedan Fukushima i Japan. Kostnaderna 

hittills för Tjernobylolyckan har man räknat till 7000 miljarder US-dollar! Då 

har man inte räknat med de mänskliga och miljömässiga kostnaderna. Vad 

slutnotan för Fukushima hamnar är svårt att sia om. 

Jag tycker att man kan slå fast flera saker i alla fall; Kärnkraft är inte en 

tillförlitlig och säker energikälla, inte alls. Det har historien nu visat. Man kan 

inte bara skylla på att det har hänt i forna öststater. Den senaste olyckan 

skedde också i det högteknologiska Japan. 

Slutförvar byggs ju inte på de platser där berggrunden är bäst skickad att 

eventuellt husera kärnbränsleavfall i minst 100 000 år. Man har valt de 

kommuner, Olkiluoto och Forsmark, där motståndet mot kärnkraft och kär-

navfall är alla lägst. Det bygger alltså inte på forskning utan på politik. Det är, 

som vi ser det, inte alls ansvarsfullt och inte med omtanke på de 3000 gene-

rationer som ska komma efter oss. Det är kortsiktigt och det har bara en enda 

sak i sikte, att få möjlighet att bygga ut kärnkraften på nytt i både Finland och 

Sverige.  

Den politiska diskussionen har till stor del handlat om avfallsfrågan som 

måste vara löst för att kärnkraftsindustrin ska kunna få tillstånd att bygga ut 

flera reaktorer. Genom att snabbt lösa slutförvaret kan industrin börja bygga 

ut och börja exportera el till Europa. Det handlar om pengar. 

Ett annat argument till kärnkraftens utveckling i Finland har varit att vi 

måste hålla elpriserna på en låg nivå för att vår industri lättare ska kunna 

konkurrera. Andra argument som man hänvisar till är Kyoto-avtalet och kli-

matförändringarna. Ett viktigt argument är också att det finska folket har 
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trott på sina ingenjörer, trott på tekniken och man har trott att vi hos oss 

minsann har bra kontroll på vad som händer inne på kärnkraftsområdena. 

Det sista argumentet, tron på tekniken, tillsynen och den goda övervakningen 

det måste jag också erkänna att jag har haft svårast att argumentera mot ända 

tills utskottet gjorde ett studiebesök i Olkiluoto för drygt ett och ett halvt år 

sedan. Precis som utskottets ordförande sade så fick vi en väldigt proffsigt in-

formation om hur bygget med slutförvaret för använt kärnbränsle framskred. 

Herrarna som visade oss runt kändes väldigt trygga och säkra i vad de sade. 

Efter själva presentationen skulle vi också besöka mellanlagret, för de an-

vända kärnbränslestavarna, som stod i en egen byggnad på området, inte alls 

långt ifrån den aktiva kärnkraftsreaktorn och det nya stora pågående bygget 

Olkiluoto 3. Vi hade ganska stora svårigheter att först ta oss in genom en 

grind och sedan in i själva mellanlagringsbyggnaden eftersom den informat-

ionsansvariges passerkort inte fungerade. Det var ganska mycket besvär där. 

Slutligen kom vi upp till bassängen där stavarna förvarades. När vi kom in så 

pågick ett larm både en ljudlig siren som tjöt och varningslampor som blin-

kade. Kvinnan som visade oss runt i lagret försäkrade oss att det inte alls var 

någonting allvarligt. Det var första gången som hon hade varit med om att 

larmet var igång. När vi sedan var på väg ut så kom två tekniker i arbetsove-

raller in i byggnaden för att antagligen lösa problemet. Jag måste säga att jag 

var lätt skärrad efter den här overkliga händelsen. För mig personligen gjorde 

den här erfarenheten mig allt mer övertygad om att tekniken och övervak-

ningen inte är hundra procent tillförlitlig, inte ens i Finland och allra minst i 

Olkiluoto. Att gräva ner avfallet 400 meter i berget i nära anslutning till Ös-

tersjön och på båda sidor om Åland känns inte heller som den mest tillförlit-

liga lösningen.  

I min motion ville jag att regeringen skulle hämta in forskningsbaserad 

fakta om riskerna med att bygga slutavfallsanläggningar i vår närhet samt att 

regeringen skulle anhålla om att få avge utlåtanden om de MKB-processer 

som pågår både i Forsmark och i Olkiluoto. Det tycker jag att regeringen till 

stor del har gjort, åtminstone vid tidpunkten när den här motionen debatte-

rades för drygt två år sedan. Då hade man en tjänsteman som engagerade sig 

i den här problematiken och som deltog i samråd i Forsmark.  

Vi har också i social- och miljöutskottets betänkande tagit in regeringens 

utlåtande och ställningstagande, vilket vi tycker att är bra. Man har väldigt 

bra skrivningar, men det räcker inte. Man måste också jobba med de här frå-

gorna kontinuerligt, lyfta upp dem i olika sammanhang och aktivt driva på en 

förändring. Här är min uppfattning att regeringen har slagit sig till ro eller att 

man kanske inte har den kapacitet på miljöbyrån som behövs. Man driver 

inte frågorna om platserna för slutförvaring, inlandsalternativfrågan och man 

driver inte heller frågan om att alternativa metoder måste utredas bättre. Jag 

menar att man måste ha en plan på hur man ska gå vidare. 

Den 16 mars, samma dag som Fukushimaolyckan hände, lämnade Svensk 

kärnbränslehantering in en mer än 7000 sidor tjock ansökan om att få bygga 

ett slutförvar vid Forsmark kärnkraftverk. 

Nu borde vår regering ta tillfälle i akt och uppmärksamma den svenska re-

geringen och strålsäkerhetsmyndigheten på Ålands ståndpunkt i den här frå-

gan. Åland borde ha den svenska miljöbalken på vår sida i den här frågan. 

Den säger att man borde ha undersökt flera rimliga alternativ för slutförvaret 

och det har inte gjorts tillräckligt.  
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Den 1 juni 2012 ska SKB hålla ett avslutande samråd med länderna kring 

Östersjön helt i enlighet med Esbo-konventionen. Tiden börjar rinna i väg, 

Åland har lite mer än ett år på sig att fortsätta agera. Använd den möjlighet-

en! 

Jag vill avsluta med att säga att jag tycker att det är bra att självstyrelsepo-

litiska nämnden återigen lyfter upp frågan om kärnavfall, vilket man har gjort 

i de senaste rapporterna. Det är väldigt bra att man håller den frågan varm. 

Tack, herr talman. 

 Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Som vi ser så var det inte alldeles ofarligt när larmet gick i 

mellanlagret i Olkiluoto. Ltl Aaltonen är ju fortfarande lite självlysande i 

den här frågan kan man konstatera. 

Den här motionen behandlar alltså inte frågan om man är för eller 

emot kärnkraft, vilket kollegan Aaltonen använde en del av tiden åt här 

för att visa att hon är emot. Då är man antagligen för att förbränna rysk 

olja istället, vilket man gör i enorma mängder idag för att klara av ener-

giförsörjningen. Vi ska inte diskutera den frågan här, utan frågan gäller 

enbart slutförvar. I motionen har man felaktigt sagt att det skulle vara 

ett slutförvar i ett högseismologiskt område. Nu har vi lärt oss vad som 

är högseismologiskt och lågseismologiskt i samband med Fukushi-

marapporten. I den frågan var vi eniga om att det här inte är den bästa 

platsen för slutförvar. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Jag måste erkänna att jag är väldigt stolt att vara helt emot kärnkraften. 

Jag försökte här säga i mitt anförande att det inte håller. Det här är 

någonting som man politiskt tycker att har varit bra. Man har kunnat 

tjäna pengar på vanskliga grunder.  

Om man tittar på Finlands regering så är det framförallt samlingspar-

tiets ledamöter som har varit för utbyggnad av kärnkraften medan cen-

tern och socialdemokraterna har haft en tveksam inställning till kärn-

kraften. Vi får se vad som händer efter gårdagens riksdagsval. Jag hop-

pas verkligen att man från politiskt håll börjar ta fram andra förnyelse-

bara energikällor och slutar upp med att förlita sig på kärnkraft. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Talman! Det är naturligtvis talmannen som avgränsar diskussionen om 

det här ärendet ska gälla för eller emot kärnkraft. Det här ärendet gäller 

inte det och det ska inte gälla det. Eftersom jag i utskottet har varit posi-

tiv till den här motionen så är det väsentligt att man håller sig till ämnet. 

Jag vill inte säga om jag är för eller emot kärnkraften eftersom vi inte 

har den frågan på bordet, om någon trodde det.  

Samlingspartiet i riket har väl aldrig haft särskilt många procenten-

heter över 20 procent i riksdagen bakom sig. Att de skulle styra den här 

frågan är alldeles felaktig information. Socialdemokraterna har varit lika 

mycket drivande i den frågan, vill jag påstå. 
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Nu skulle vi inte diskutera detta utan frågan gäller slutförvaret. Det 

har visat sig i utskottet att mellanförvaret är någonting som bortglömt. 

Både i Tjernobyl och i Fukushima var mellanförvaret en stor orsak till de 

härdsmältor som uppstod. Det är viktigt att man börjar diskutera den 

frågan.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Det kan hända att man inte ska diskutera om man är för eller emot 

kärnkraft i anslutning till den här motionen.  

Om man ser i utskottets betänkande på sidan 2, landskapsregeringens 

utlåtande som säger: "Landskapsregeringen betonar att kärnkraft inte 

är en förnyelsebar energikälla och således på sikt inte hållbar" och 

"landskapsregeringen motsätter sig den utvecklingen. Det tycker jag är 

ett väldigt bra och tydligt ställningstagande från Ålands landskapsrege-

ring. Socialdemokraterna stöder den skrivningen till fullo. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Den här landskapsregeringen har för första gången gjort 

ett omfattande grundarbete när vi har tagit det här ställningstagandet 

som vi har gett till både Finlands och Sveriges regeringar och miljömini-

sterier. Vi påpekar att vi är oroliga för den ökande radioaktiviteten i Ös-

tersjön. Vi påpekar att kärnkraft inte är förnyelsebart och att det inte är 

hållbart. Vi påpekar att inlandsalternativet bör utredas vidare. Vi ifråga-

sätter säkerheter på kopparkapslarna. Vi anser att man behöver utreda 

alternativa metoder för slutförvaret. Vi är också oroade över att man 

börjar transportera utbrunnet kärnavfall sjövägen. De här ståndpunk-

terna för vi fram vid alla tänkbara tillfällen som vi har.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Jag tycker det är bra att man har satt ner sina åsikter i ett 

ställningstagande på papper och att man har fört fram det till arbets- 

och näringsministeriet och att man för fram det i olika sammanhang. 

Men jag tycker att man kanske borde göra ännu mera, att man lyfter den 

här frågan till mera diskussioner och förhandlingar och tar upp frågan 

när man träffar representanter från både Finlands och Sveriges rege-

ringar.  

Jag har fått känslan av att man lite lutar sig tillbaka i den här frågan. 

Man har skrivit sitt ställningstagande och så driver man inte de här frå-

gorna på samma sätt som man gjorde för ungefär två år sedan. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Jag upprepar det som jag tidigare sade. Närhelst vi har till-

fälle så framför vi våra officiella till ställningstaganden. Trots att ställ-

ningstagandena gjordes sommaren 2009 så är det ingenting som direkt 

har ändrat. Det är fortfarande frågetecken kring kopparkapslarna, sjö-

transportvägen och att inlandsalternativ kanske skulle vara bättre. 

Landskapsregeringen har dessutom budgeterat PAF-medel till tredje 

sektorn, till miljöorganisationerna, så att de också ska kunna ha tillräck-

liga resurser för att bevaka frågan.  
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Jag delar uppfattningen att ett stort tillfälle för nästa landskapsrege-

ring är just sommaren 2012 i Esbo där man igen, mycket klart och tyd-

ligt, kan framföra sina åsikter. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Visst, men jag menar att man måste ha en plan som man går vidare 

med, en handlingsplan på hur man ska agera det här året som man har 

kvar fram till det avslutande samrådet ska hållas den 1 juni 2012. Det 

skulle vara bra om den här regeringen som har börjat jobba med den 

frågan också kan lämna till nästa. Om man skulle ha en tidsplan där 

man visar hur man tänker agera framöver så vore det optimalt. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Jag noterade att utskottsordförande Åke Mattsson sade i sin 

presentation om betänkande att det här var en högaktuell fråga. Det är sant, 

det håller jag med. Frågan är väl alltid aktuell. Men det är intressant att se 

hur olika händelser påverkar oss politiker. Vid remissen av den här motionen 

var det enbart ltl Aaltonen som presenterade sin motion och det var ett par 

korta kommentarer från miljöministern som pekade på att det här inte var 

vår behörighet. När sådant händer som i Fukushima så blir det en annan re-

aktion. 

Tittar man på Forsmark så har vi reaktorer och vi har slutförvar snart på 

gång. Tittar vi på Olkiluoto så har vi reaktorer, vi har kanske till och med 

världens största reaktor, vi har slutförvar och vi har mellanförvar. Vi vet 

också att Östersjön är det mest radioaktiva havet i världen. Även om Åland 

inte ligger mitt i Östersjön så ligger vi väldigt centralt. Mot den bakgrunden 

tycker jag att det är lite tråkigt att vi inte ens är part i de här diskussionerna. 

När det gäller Forsmark så får man uttala sig i en MKB-utredning. Det är på 

en alltför låg nivå, tycker jag. Det gäller också det som händer i Olkiluoto.  

Det utlåtande som det hänvisades till här, till arbets- och näringslivsmi-

nisteriet i Helsingfors sägs det så här; "Åland riskerar att få två slutförvars-

anläggningar för använt kärnbränsle inom nära avstånd i och med 

Olkiluoto och Forsmark. Landskapsregeringen motsätter sig den utveckl-

ingen." Det är absolut en bra formulering, men är det någon som bryr sig om 

landskapsregeringen motsätter sig eller inte när det gäller detta? Därför har 

jag en fråga till social och miljöutskottet: Har man diskuterat hur situationen 

är mellan grannländer? Jag vet att det har varit en intensiv debatt tidigare 

mellan Danmark och Sverige när det t.ex. gäller Barsebäck. Hur är situation-

en, vilken möjlighet har ett grannland? Eller får man bara sitta och konsta-

tera vad grannlandet i fråga hittar på? Det skulle vara intressant att få reda 

på. 

Som nämndes av ltl Aaltonen så har självstyrelsepolitiska nämnden tittat 

på det här ärendet. Vi hade förmånen att få höra doktor Torbjörn Åkermark. 

Vi förde ett ingående resonemang om fördelarna att ha slutförvaret långt in i 

landet, i berggrunden, kontra att ha det så nära havet som det blir i de slut-

förvar som är aktuella, även kopparkapslarnas brister kom också upp. 

Det kom på bordet idag så vi ska väl debattera det men jag vill bara säga att 

nämnden säger så här under rubriken kärnavfall; "nämnden har sett synner-
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ligen allvarligt på frågan och uppmanat landskapsregeringen att inhämta 

tillräcklig kunskap i ärendet för att kunna bevaka ålänningarnas intresse." 

Den här motionen tog sikte på att man skulle få mera kunskap. Motionen 

kanske inte riktigt tog sikte på det som jag tycker att är intressant, att försöka 

komma upp på lite högre politisk nivå.  

Avslutningsvis, som sittande talman vet så förde jag fram, när vi diskute-

rade i självstyrelsepolitiska nämnden, att jag tror det är viktigt om självstyrel-

sepolitiska nämnden, som är ett så pass tungt organ, kan avlägga ett besök till 

Forsmark och informera oss mera om vad som händer och sker och hjälpa till 

att få Sverige och Finland att förstå att vi faktiskt är oroliga utvecklingen. Jag 

har förstått att det besöket kommer att bli av så småningom. 

Det sägs så här ifrån utskottets sida; "motionen förkastas eftersom land-

skapsregeringen redan samlat in fakta kring riskerna med att bygga slut-

förvarsanläggningar vid Östersjökusten samt att utlåtanden givits i bered-

ningsprocesserna." Jag tycker att det är lite svaga motiv för ett förkastande. 

Å andra sidan var det väl i stort sett det som motionären efterlyste. Men frå-

gan som sådan förtjänar att lyftas upp på en lite högre nivå.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Det här initiativet som man tydligen är på gång att ta 

från självstyrelsepolitiska nämnden att fara och titta på de här anlägg-

ningarna är väldigt bra. Det kände vi när vi hade varit till Olkiluoto. Man 

visar att man är intresserad och man skapar personliga kontakter. 

När det gäller Forsmark så lyssnar man ganska mycket på Åland, man 

kommer hit och informerar och det är en väldigt bra dialog däremellan. 

Man har möjlighet att påverka via MKB. Som grannland känns det som 

om Åland har större möjligheter och förutsättningar att kunna påverka 

åt det hållet. Det var uppenbart sämre mot finska sidan, Olkiluoto, vi är 

inte någon grannkommun. Man ansåg att vi inte låg inom det område 

som man normalt hör. Men eftersom vi har anmält intresse att vi är in-

tresserade av att ha en dialog så kommer Olkiluoto att ha en dialog med 

Åland i fortsättningen. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det var bra att social- och miljöutskottet har besökt den finska sidan och 

självstyrelsepolitiska nämnden besöker den svenska sidan. De erfaren-

heter som ltl Åke Mattsson har skaffat sig är intressanta, att man har en 

bra dialog så att man kanske har större möjligheter från åländsk sida att 

påverka när det gäller grannlandet Sverige än vad man har att påverka 

på finska sidan. Det är kanske lite som med PAF-konflikten, man har 

inte så mycket hjälp att vänta ifrån det hållet. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Jag upplevde inte att det var någonting negativt från 

den finska sidan heller vill jag framhålla. Det är nog bara ett förbise-

ende. Därför var det bra att vi var dit och hade den här kontakten med 

dem. Jag tror att man kommer att kunna ha en öppen och bra dialog. 

Det viktigaste är att man undviker konflikten, att man försöker disku-

tera och få möjlighet att framföra sina synpunkter och argument så långt 

det är möjligt. Jag ser inte att vi skulle ha några problem. 
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Jag vill också framhålla att vi har avslagit den här motionen. Det är i 

och för sig ett positivt avslag. Allting som man frågar efter är på gång, 

man har gjort det och mer därtill. Det fanns ingen anledning att god-

känna motionen på det viset. Vi har också innan vi gick vidare avvaktat 

olika utlåtanden och olika initiativ från landskapsregeringen om vad 

som har hänt på andra sidan i Forsmark och hur det skulle gå framåt. 

Sedan valde vi att inte gå in så mycket på det i vårt betänkande, de talar 

för sig själva. Det var en viss fördröjning på grund av det. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Som jag sade redan tidigare så tror jag att det är bra att vi med våra be-

gränsade resurser inte gör dubbelarbete. Utskottet vänder sig till den en 

ena sidan och självstyrelsepolitiska nämnden vänder sig till den andra 

sidan, vilket jag tycker att är väldigt bra. Att ha kontakter och informat-

ion är enbart positivt. 

Jag hoppas att vi kan engagera oss lite mera i de här frågorna från 

lagtingets sida och mycket tyder på det. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Fredrik Karlström 

Herr talman! Den här motionen handlar om slutförvar. Som vi har hört i de-

batten så har man även kunnat vädra sina åsikter om kärnkraften. 

Jag tycker att det är jättebra att i social- och miljöutskott har åkt iväg på 

studiebesök. Jag uppmuntrar flera från den här salen att ta reda på vad kärn-

kraften betyder och på vilket sätt den är viktigt för oss, för det är precis vad 

den är. Jag anser att vi borde satsa betydligt mycket mera här i västvärlden på 

forskning och utveckling. T.ex. i Tyskland har man varit världsledande när 

det gäller kärnkraftssäkerhet. Beslutet som Merkel tog för några veckor se-

dan, att man skulle stoppa utvecklingen och utbyggnaderna av de tyska kärn-

kraftverken, tror jag är fel väg att gå.  

Kärnkraften är ganska ung. Den kom på 40-talet i form av kärnvapen. Tio 

år senare insåg man att den skulle kunna göra betydligt mycket mer civil 

nytta i det civila samhället om man använder kraften till att börja producera 

energi. På 50 år har man kommit ganska långt, man har långt kvar att gå. Jag 

är helt övertygad om att om man fortsätter forskningen och utvecklingen så 

kommer man att lösa de problem som kärnavfall medför. 

Det finns redan nu en ny generation kärnkraftverk som inom 10-20 år 

kommer att kunna vara i full drift och som kan använda allt det gamla kärn-

avfallet. Det är klokare att fortsätta den ingångna vägen med forskning och 

utveckling och hitta lösningar på den här problematiken. Som sagt, kärnkraf-

ten är ganska ung och om ger vi en eller två generationer till så är jag helt 

övertygad om att vi klarar av att lösa de problemen. 

Med den nya fjärde generationens kärnkraftverk kommer man att kunna ta 

tillvara nästan 100 procent, 99 procent av uranet och avfallet som bildas från 

det. Det som eventuellt sedan blir kvar i restavfall är en betydligt mycket 

mindre del som idag handlar om 100 00 år innan det är helt borta. Man räk-

nar med att det är ofarligt på 10-20 års sikt. Det handlar om decennier istället 

för tusentals år. 
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Det viktigaste av allt är att vi kan ge signaler från politiskt håll att kärnkraf-

ten är viktig. I Sverige består kärnkraften ungefär av 50 procent av energin 

idag. Den kan vara en farlig fiende. Det har varit tre stora kärnkraftsolyckor i 

världen. Det har varit betydligt många fler dödsfall som har inträffat med 

andra sorters energi, exempelvis dammar. År 1975 dog 230 000 människor i 

Kina vid en dammolycka. Skulle det ha betytt att vi skulle sluta bygga dam-

mar på grund av att det dog så många människor i den olyckan? Nej, det har 

man inte gjort i världen, utan man har fortsatt att utveckla vattenkraften och 

man har fortsatt att bygga ut i dammar för att ta tillvara den energi som finns. 

Samma sak gäller kärnkraften. Det är ändå väldigt få människor som har mist 

livet på grund av kärnkraften. 

Jag är också helt övertygad om att om inte kärnkraften hade funnits så 

hade klimathotet sett helt annorlunda ut idag än vad det gör. Alternativet till 

kärnkraften är tyvärr, som vi har hört tidigare, mera kol, mera gas och mera 

olja som ska förbrännas. Med det blir koldioxidutsläppen betydligt mycket 

större. 

För min del vill jag bara säga att jag ställer mig inte bakom dem som tar 

tillfället i akt att driva på hetsen mot kärnkraftverk. Som det är idag så finns 

det inget reellt alternativ. Vi ska givetvis också fortsätta att utveckla alterna-

tiva energikällor. Om man tänker sig en mörk vinterkväll i en islagd Östersjön 

där solpaneler inte genererar el och vindmöllorna står stilla så är det ganska 

bra att kärnkraften finns, för utan den så vore det ganska mörkt och kallt. 

Jag tycker att det är bra att utskottet tog sig tid att sätta sig in mera i den 

här problematiken. Jag tycker att lagtinget också ska ta ett större ansvar 

längre fram för att hålla sig informerade och också kunna debattera och dis-

kutera även de här känsligare frågorna också.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Jag hade faktiskt trott att ltl Karlström skulle gå upp och 

hålla ett brandtal för de förnyelsebara energikällorna, att man där behö-

ver satsa hårt på forskning och utveckling. Istället blir besvikelsen stö-

der när det visar sig att han vill fortsätta med den tvivelaktiga kärnkraf-

ten och bygga ut den.  

Kärnkraftverket som byggs nu i Olkiluoto har kostat 5,4 miljarder hit-

tills och det är inte på långa vägar klart ännu. Tänk om man skulle 

kunna satsat de pengarna på forskning för att ta fram förnyelsebara 

energikällor. 

Hela problematiken kring uranbrytningen måste man också ta upp i 

det här sammanhanget. Vi har inte bara att hantera slutförvaret utan 

också de stora miljö- och hälsoproblem som uranbrytningen medför. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Skillnaden mellan ltl Carina Aaltonen och undertecknad är 

väl att jag tyvärr är realist och inser att vi inte klarar av idag att leva på 

förnyelsebara energikällor. Behovet som västvärlden har är större. 

Skulle vi stänga fast kärnkraftverken så skulle elpriserna öka med 1000-

1500 euro för uppvärmning. Det såg vi bara senaste vinter när ett kärn-

kraftverk i Sverige var stängt för underhåll. Då skenade elpriserna i ta-

ket.  



  

658 

Visst ska man fortsätta utveckla de alternativa energikällorna, det stöder 

jag mycket väl. Men man kan inte arbeta för att stänga ner kärnkraften 

just nu, det fungerar helt enkelt inte. Det skulle sätta vår del av världen 

mot de andra 490 kärnkraftsproducerande elverken runtom i världen i 

en felaktig konkurrensstatus tyvärr. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Hela den här diskussionen handlar hela tiden om att vi ska använda 

mera och mera energi. Istället borde vi också fundera på hur vi skulle 

kunna använda den energi som produceras mycket smartare. Jag vet att 

miljöministern många gånger har tagit upp diskussionen om passiva hus 

där man inte behöver tillföra så mycket extern energi, inte ens när det är 

riktigt kallt ute. Det ligger ju inte i elföretagens intressen att vi ska an-

vända mindre energi. De får ju betalt per kilowatt timme. Ju mer el vi 

använder desto bättre för elföretagen. Om det är bättre för världen, för 

miljön och för de framtida generationerna är jag ytterst tveksam till. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

För det första är det enkelt att säga att vi ska använda mindre energi. Vi 

blir fler människor på jorden hela tiden. För 20-30 år sedan var vi be-

tydligt färre och då krävde vi mindre energi också. Jag tror att befolk-

ningen fortsättningsvis kommer att öka, det visar alla prognoser. Det be-

tyder att mängden energi, även om vi minskar på energin en hel del, 

kommer fortfarande att behövas. Problemet med alla dessa smarta 

energihus är att när det är mörkt, kallt och vinter så kommer man att 

behöva ha energi i alla fall. De flesta av oss är inte villiga att stänga av 

vår flatscreen dator, vi vill bada bastu någon gång och vi vill leva under 

den välfärd som vi har nu. Väldigt få av oss vill gå tillbaka 20-30 år i ti-

den till 70 och 80-talet eller kanske till 60-talet med den mängd energi 

vi förbrukade då. Världen växer och förhoppningsvis ska tillväxten också 

växa. Det är en ganska svår ekvation att få ihop ltl Aaltonen. Det låter 

bra, men sedan kommer verkligheten emot. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! I kärnkraftens begynnelse trodde man att det skulle vara 

en oändlig energikälla som dessutom skulle vara billig. Den diskussion-

en har helt kommit på skam. Kärnkraften är inte billig. Billigast idag är 

antagligen den landbaserade vindkraften. Kärnkraften subventioneras 

kraftigt. Vi har ett problem som vi behöver lösa. Det finns i dagsläget 

200 000 ton högaktivt avfall som vi inte har något svar på hur vi ska 

handskas med. Varje år läggs 10 000 ton högaktivt avfall till som vi fort-

farande inte ha någon lösning på. 

Uranet kommer att ta slut, oljan kommer att ta slut och kolen kom-

mer att ta slut. Men det finns svar och det är förnyelsebara energikällor. 

Det är framförallt energieffektivisering. Vi misshushåller något vettlöst 

med energi idag. Vi skulle kunna ha ett mycket bättre och smartare sy-

stem, det är min fasta övertygelse. 
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Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag håller med om att kärnkraften inte är problemfri. Den 

har sina barnsjukdomar ännu. Kärnkraften är trots allt bara 50-60 år 

gammal. Den nya generationen kärnkraftverk håller på att utvecklas. 

Redan nu har man uppfunnit metoder för att ta tillvara det kärnavfall 

som redan finns och kunna återanvända det igen. Vad är väl bättre än 

det? Om vi har så pass mycket kärnavfall liggande runtom i världen så 

borde vi väl ta tillvara den och utveckla den ännu mera. Det uppfanns i 

USA och nu håller det på att vidareutvecklas i Sydkorea. Det är den 

vägen som jag tror att vi behöver satsa mera på för att lösa den här pro-

blematiken. Att sätta huvudet i sanden och säga att vi ska energieffekti-

visera, så absolut, det är jättebra att vi gör det. Att satsa på nya energi-

källor är också jättebra, men verkligheten kommer emot. Verkligheten 

är att de flesta människor inte vill stänga av sin flatscreen TV om kväl-

larna.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Jag följer med men jag är absolut inte någon expert. Men 

inte kan man återanvända avfallet idag. Det har jag inte hört talas om. 

De som har kommit längst med slutförvarsfrågan i dagsläget är Frank-

rike och Sverige. Ingen annan har någon lösning ännu. Vi producerar 

10 000-tals ton varje år med högaktivt kärnavfall som också kan bli va-

pen. 

Att spara energi behöver inte heller betyda kostnader och knapphet. 

Man kan många gånger spara pengar. Det handlar om isolering, effek-

tiva motorer, vattenvärme, biobränsle och biogas. Också industrin behö-

ver förnya hela sin maskinpark. Sedan oljekrisen 1973 så har energibe-

hovet ökat med 20 procent. Om vi inte skulle ha energieffektiverat så 

skulle det har ökat med 50 procent till. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Det håller jag med om. Idag produceras kärnavfall och 

man kan inte ta tillvara det. Forskningen visar att man är tio år från att 

kunna ta tillvara det kärnavfall som finns. Det finns många forskningar 

och uppfinningar som inte är kommersiellt gångbara ännu men som 

håller på att utvecklas. Man räknar med att inom 10 år, max 20 år, är det 

här problemet löst. Jag tror på mänskligheten, jag tror på forskningen 

och jag tror på utvecklingen. Jag tror inte att det här kommer att vara 

problem om 50 år, då tror jag att vi har löst det. Givetvis ska vi under ti-

den försöka jobba vidare på andra alternativa energikällor. Att jobba för 

att stänga fast kärnkraftverk kommer tyvärr inte att vara realistiskt, inte 

i min värld, tyvärr får jag väl säga. Kärnkraften kan också vara en bra 

tjänare, även om den inte är en bra herre. 

Talmannen  

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Det har varit intressant att både i social- och miljöutskottet och 

i självstyrelsepolitiska nämnden få lära sig mer om den energiform, kärnkraf-
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ten, som vi är så beroende av idag och att särskilt behandla avfallsförvaringen 

som vi ifrån åländsk sida har velat påverka.  

När det gäller själva energiformen så har vi egentligen ingenting att säga 

till om. Vi kan ju ha åsikter som vilka medborgare som helst, men det har 

ingen större betydelse. 

Forskningen kring fusionskraften är kanske den viktigaste energiforsk-

ningen som förekommer i världen idag. Ltl Karlström var inne på det utan att 

nämna det vid dess namn. Forskarna räknar idag att fusionskraften ska 

kunna vara kommersiell om ungefär 20-30 år. Satsar man mera pengar på 

det så kan säkert den tiden förkortas. Utmärkande för kärnkraften är att 

bränslestavarna utnyttjas bara ungefär till 20 procent. 80 procent av energin 

är kvar när de förs till mellanförvar. Sedan har de har varit i mellanförvaret i 

40 år och utgjort en stor fara för vårt samhälle så är det ännu kvar över 50 

procent av kraften i dem när de ska in i slutförvaret för de kommande 

100 000  åren, sägs det. 

Fördelen med fusionskraften är att den kan använda sig av det så kallade 

felaktigt utbrända kärnbränslet. Det är ju inte utbränt när 80 procent av kraf-

ten finns kvar i stavarna. Fusionskraften kan använda sig av den resterande 

80 procenten. Det kan resultera i att vi inte behöver förvara kärnbränslesta-

varna på det sätt som vi idag känner att vi måste förvara dem. 

Ltl Karlström var inne på de alternativa energikällorna som man ofta hän-

visar till. Det finns åtminstone inte här i Norden, som vi känner till, några 

möjligheter. Om man gör en kalkyl ungefär på vad Finland kunde ha för att 

klara av energibehovet så när det gäller vindkraften så kommer man till ett 

tak på ungefär 20 procent av det energibehov som vi har. När det gäller solen 

i vårt land så talar man ungefär om fem procent som ett absolut tak av det 

som vi använder i energi idag. När det gäller vattenkraften har man av mil-

jöskäl satt ett tak på det och det finns heller inte i vårt land egentligen, som är 

flackt, stora möjligheter att bygga ut mera, så när det gäller vattenkraft har 

man ett maximum som är ungefär 15 procent. Därmed när dessa förnyelse-

bara energikällor är fullt utnyttjade så är vi inte ens uppe i 50 procent av vårt 

energibehov. Det är verkligheten. Resten ska då produceras med import från 

smutsig kraft, olja eller kol. Det betyder att folk som talar om att kärnkraften i 

Finland och Sverige kan ersättas av alternativa källor lurar folk. Det är ganska 

onödigt att lura folk. Säg istället att vi ska satsa så mycket som möjligt på för-

nyelsebar energi, men taket ligger här någonstans idag. Sedan om vi kan få 

fusionskraften i bruk om 15-20 år så blir situationen helt annorlunda. Då har 

vi alltså en ren energikälla som fungerar i princip såsom en egen sol när det 

gäller energiproduktionen, även om det är i mycket mindre skala och dessu-

tom hanterbart för oss människor. De förnyelsebara energikällorna kommer 

inte att klara av den här problematiken som vi har framför oss, även om vi 

satsar maximalt och fullt ut på dem. När det dessutom inte blåser så är situat-

ionen den att då minskar deras betydelse betydligt. Här talas om energispa-

rande, att vi skulle använda mindre energi och det är riktigt. Där har man 

också gjort kalkyler på som talar för att nödvändiga och möjliga energibespa-

ringar kan stoppa den ökning som vi är utsatta för i energianvändningen. Den 

forskningen lär oss att det inte ersätter 50 procent, som vi inte hade täckning 

för, med fullt utnyttjande av de alternativa källorna, såsom de är kända idag.  

Avslutningsvis, herr talman, när det gäller slutförvaret så är jag förvånad 

över att landskapsregeringen och vi ålänningar har ägnat oss åt den svenska 



  

  661 

processen hemskt mycket. Det är antagligen av språkliga skäl och att vi har 

bemöts på ett annat sätt västerut som vi har gjort på det sättet. Social- och 

miljöutskottets resa till Olkiluoto lärde oss många saker. Det lärde oss att 

landskapsregeringen har riktat sig till näringsministeriet med sin skrivelse 

som citeras i utskottsbetänkandet. Men det lärde oss också att några fortlö-

pande kontakter på tjänstemannaplanet eller på det politiska planet gentemot 

utbyggnadsprocessen i Olkiluoto inte finns.  

Verkligheten när det gäller de här båda slutförvaren är att det finska slut-

förvaret är under byggnad. Den bergart som finns i Olkiluoto är betydligt 

mera sprucken och bekymmersam än den som finns i Forsmark. Den är dess-

utom lagd på en halvö som har vatten i princip åt alla håll. Så är inte fallet i 

Forsmark. Som jag ser det är risken mycket större med finska förvaringen om 

den risken finns som sägs. Vi har tagit del av utredningen över tusentals år 

där seismologiska effekterna har forskat fram. Det visar sig att det finns rö-

relser i bergarterna som kan vara bekymmersam någon gång i framtiden 

också eftersom det har varit det tillbaka i tiden.  

Diskussionerna om kopparkapslarna vet man inte riktigt vad man ska tro 

på längre. Den ena forskare säger si, den andra forskaren säger så och oenig-

heten är stor. Alldeles uppenbart har man inte gjort allt för att reda ut alter-

nativen till kopparkapslar, det förefaller klart. 

För min del är jag betydligt mera bekymrad över den finska processen. 

Man har ett sämre geologiskt utgångsläge och man har kommit mycket längre 

i beslutsprocessen och i byggnadsprocessen av det finska slutförvaret. Det 

ligger på ungefär samma avstånd som Forsmark gör. 

Diskussionen om kopparkapslarna i Sverige kommer att försena och förd-

röja processen i Sverige. Där kommer man alldeles uppenbart att ha en be-

tydligt senarelagd byggnation och därmed en senarelagd slutförvaring också. 

Det kan till och med bli stopp för Forsmarksprocessen. Olkiluotoprocessen 

stoppar inte, den fortsätter. Olkiluotoprocessen är, som jag ser med den kun-

skap som jag har skaffat i social- och miljöutskottet, mera bekymmersam än 

den svenska a Forsmarksprocessen.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Det lät på ltl Roger Jansson som om vi skulle fortsätta att 

nyttja energin precis som vi gör idag. Energibesparingar måste ju till. 

Enligt statistik så fortsatte elkonsumtionen i Finland att öka. Det ökade 

främst inom hushållen och tjänstesektorn medan man i Sverige samma 

period hade minskat sin elkonsumtion. 

När ltl Roger Jansson tog upp sol, vind och vatten tyckte jag att han 

glömde biogas, vågor och annan teknik. Här behövs innovationer och 

miljöteknik. Enligt ett seminarium i Cleantech, som vi deltog i, visade på 

att det finns alla möjligheter i världen för också Finland att få fram ny 

teknik på det här området.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag nämnde inte specifikt biogas, vågor och strömmar osv. 

Det finns uträkningar på vad Finland kunde få ut i de sammanhangen. 

Det rör sig alltså om fem procent ungefär av vårt energibehov. Man får 

inte lura folk med att det finns tekniker som klarar av att täcka in det 

energibehov som vi har från nu och framåt.  
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Energibesparingar talade jag om i mitt anförande här, det stoppar 

ökningen, så har trenden varit hittills. Men nu har det visat sig att på 

Åland stoppar det inte ens ökningen. Trots de energibesparingar som 

har vidtagits på Åland så har energikonsumtionen ökat under senaste år, 

2010, ganska tydligt. Folk går över från olja till värmepumpar och då 

ökar elförbrukningen betydligt. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Man får inte lura folk, säger ltl Roger Jansson. Jag menar att man lurar 

folk när man säger att kärnkraften är framtiden, att den är säker och att 

den är trygg. Och att det som hände i Fukushima, Tjernobyl och Harris-

burg egentligen inte kan ske, för det händer inte hos oss och det händer 

inte här uppe i Norden för här är det så säkert. Så kan man inte heller 

diskutera. Vi vet att konsekvenserna efter Tjernobyl har kostat 7000 

miljarder dollar. Vem ska betala det? Det är förstås skattebetalare, inte 

bara i Ukraina och Vitryssland utan vi får också betala de konsekvenser-

na. De konsekvenser som det får för människor, miljö och djur i de här 

områdena går aldrig att ersätta. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Stopp och belägg ltl Aaltonen! Jag har inte sagt något så-

dant som här blev citerat. Det var i en replik till mig som ltl Aaltonen 

framförde det här. Att jag har sagt att kärnkraften är säker och trygg och 

så kom det en del andra likartade synpunkter. Jag har inte sagt det. 

 Vad jag har sagt är att om vi kan få fusionskraften i kommersiellt 

bruk om 15-20 år så kommer det att lösa de problem som vi har med 

energiproduktionen, eftersom vi då använder den teknik som solen an-

vänder för att producera den energi som hela vårt solsystem är beroende 

av. Kan man tämja en liten del av de krafterna så slipper vi kärnkraften 

för framtiden. Det har jag sagt. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Det billigaste energialternativet heter ökad energieffektivi-

tet. Det finns en enorm potential i att spara energi. Den finns överallt 

omkring oss. Vi kan spara åtminstone 20-30 procent ganska enkelt. Ju 

mer vi effektiverar desto mera kunskap och beredskap får vi för att spara 

ytterligare. Problemet med energieffektiviseringen är att den är osynlig, 

det är en osynlig resurs och det är en egenskap och inte en produkt. Då 

syns den bara i jämförelse mellan mera eller mindre effektiva metoder. 

Det finns en uppsjö av alternativ. 

Ltl Jansson glömde biogas, som ltl ett Aaltonen också sade. Där finns 

det också en stor potential. Biogas skulle också vara ett utmärkt kom-

plement till vår vindkraft.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag nämnde biogas i repliken och sade att när det gäller 

elenergiproduktion är det beräknat att den högst kan klara av ungefär 5 

procent av vårt nuvarande energibehov.   
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Minister Sjögren är modig när hon stiger upp här och säger att ener-

gibesparingsåtgärder skulle kunna stoppa vår konsumtionsökning. Un-

der hennes tredje år som minister har det gått precis tvärtom. De åtgär-

der, inte så hemskt många, som landskapsregeringen har vidtagit för att 

spara energi i landskapet har resulterat i en ökad konsumtion. Det är 

naturligt att man vill att folk övergår till värmepumpar och andra miljö-

vänliga metoder för att värma sina hushåll. Det är där som vi har ök-

ningen av elenergikonsumtionen på Åland, man väljer bort oljan och det 

är miljövänligt. Men eluttaget hos de åländska konsumenterna har alltså 

ökat. 

Talmannen  

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Elförbrukningen har ökat p.g.a. vintern. Var och en kan ju gå ut 

och titta att också detta har landskapregeringen ordnat, solen lyser. 

Jag tänkte ta upp ett par saker som jag anser att är viktiga. Det som hände 

när det gäller kärnkraften leder till att man måste tänka, för många gäller det 

att tänka om och tänka nytt. Det är ju en accelererande risk med just kärn-

kraftutvecklingen. Nu kan man alltid förklara att tekniken kommer att ut-

vecklas, man kommer att lösa problemen med kopparbeständigheten och att 

kärnkraftverken i Japan är föråldrade och att man höjer säkerheten. Det 

finns en massa åtgärder som man kan göra och som säkert kommer att göras.  

Ur åländsk synvinkel kan man fundera på var vi står egentligen. Vi är ju 

enormt beroende av kärnkraft. I turistreklamen säger man: ”Gröna öar i ett 

blått hav”. Då borde man lägga till att under detta hav finns det stora svarta 

kablar som pumpar in el till det åländska samhället. För många betyder det 

att vi inte behöver bekymra oss och att det här händer på andra ställen som i 

Sverige och i riket. Oberoende av hur man ser på kärnkraften om man är op-

timist, pessimist eller realist som måste man tänka på vad det finns för alter-

nativ. Det ena alternativet, som sades här i en replikväxling, är att se på elför-

brukningen. Lägger man in resurser på att få ner elförbrukningen så kan man 

påverka, inte bara genom att byta glödlampor utan man ändrar konsumt-

ionsmönstret i samhället på längre sikt. Framförallt finns tekniker som gör 

att all den energi som idag slösas bort kan man ta tillvara genom så kallade 

smart greeds. Jag vet inte vad det heter på svenska. Det är smarta, reglerade 

och styrda elsystem som gör att man kan fånga in hela det här. Ta till exempel 

vindkraft där slöseriet är ovanligt stort av tekniska skäl därför att efterfrågan 

varierar på ett annat sätt än tillverkningen av energin. Där finns också försök 

att pumpa upp vatten som sedan utnyttjas i turbin. Ta till exempel Ny-

hamnsgruvan, om man pumpar upp vatten från det hålet och sedan låter en 

turbin utnyttja fallhöjden så har man gjort en liten smart greed på Nyhamn. 

Om det är realistiskt eller inte kan man diskutera. Men den typen av åtgärder 

är ju möjliga. 

Sedan när det gäller det stora problemet så tror jag det väsentliga är att 

man idag inte hittar alternativ till kärnkraften direkt. Man kan tala om sol, 

biogas och förnybar energi, men det viktiga i hela det här systemet är om man 

ser på elektricitetens utveckling sedan 1800-talet så stimulerar man uttryck-

ligen åt ett visst håll, dels via efterfrågan men också via utbudet. Nu pågår det 
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en enorm aktivitet för att hitta alternativ. I Sverige har man gått ned på hus-

hållsnivå med solceller för elproduktion. Det naturligtvis ineffektivt, dyrt och 

offentligt finansierat. Det visar att här pågår det en utveckling. Vad både be-

ror det på att det nu kommer in på marknaden? Ja, det beror på att nya län-

der efterfrågar lika mycket el som vi gör; Indien, Kina, Brasilien och andra 

länder som blir utvecklade. De länderna efterfrågan el. I och med att de gör 

det så måste de också lära sig att producera billiga utrustningar, t.ex. bränsle-

celler. Det här betyder för Åland att vi inte kan acceptera att bli beroende av 

kärnkraft, därför att kärnkraften inte är hållbar på sikt. Därför måste man 

försöka utreda vilka vägar som är möjliga att gå och ställa om till detta så ti-

digt som möjligt.  

Vi har ett oerhört energikrävande samhälle med biltrafik och en biltäthet 

som är ojämförbar med andra områden. Vi slösar energi på ett sådant sätt 

som gör att vi har en hög levnadsstandard men den är onödigt mycket kon-

sumerande. Kärnkraften har visat sig för riskabelt. Då är det frågan om att 

ställa om själva attityden och inse att alla småskaliga lösningar är viktiga lika 

som man också söker storskaliga lösningar.  

Att vi här i regeringen ska bli kärnkraftsexperter och följa med vad som 

görs kommer vi inte att mäkta med. Däremot kan vi diskutera hur vi ska 

ställa om samhället och göra realitet av detta med gröna öar i ett blått och re-

ducera de svarta kablarna som pumpar in el från omgivningen till Åland.   

Talmannen  

Begäres ordet? Diskussionen är avslutad.  Detaljbehandlingen vidtar.  

Först föreläggs betänkandets kläm och därefter motiveringen. Kan förfaringssättet god-

kännas? Godkänt. 

Föreläggs betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd. 

Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd. 

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Föredras 

10 Övningslokaler 

Landskapsregeringens svar 
Vtm Gun-Mari Lindholms enkla fråga (EF 20/2010-2011) 

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. 

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Talman! Ungdomar som brinner för musik har påtalat svårigheter med till-

gången till lokaler att öva i. Även andra ungdomar med andra fritidssyssel-

sättningar har påtalat brist på lokaler. Landskapet har genom budgetmedel 

varit delaktigt i tillkomsten av många idrottsanläggningar. 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbö-

rande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga: Kan landskaps-

regeringen erbjuda någon av sina tillgängliga lokaler för ungdomarna att ut-

öva sin fritidssysselsättning i? 
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Vicelantrådet Britt Lundberg 

Herr talman! Vicetalman Lindholm frågar om landskapet kan erbjuda några 

av sina tillgängliga lokaler till ungdomsverksamhet.  

Jag har tillsammans med byggnadsbyrån gått igenom vårt fastighetsbe-

stånd och kan konstatera att det bland våra fastigheter inte finns särskilt 

många tillgängliga lokaler. 

I Lindholms fråga finns även en tanke på om landskapets idrottsanlägg-

ningar kunde komma i fråga. Lindholm har rätt i att landskapet genom bud-

getmedel och landskapsandelar till kommunerna medverkat till att vi har ett 

stort och imponerande utbud av idrottsanläggningar i landskapet. Landskap-

et har däremot ingen dispositionsrätt till dessa idrottsanläggningar och kan 

därför inte påverka på vilket sätt och till vilken grad de utnyttjas. Det är andra 

som har befogenheter över dem. Systemet bygger på att landskapet ger stöd 

men föreningar, bolag eller kommuner bedriver verksamheten. Den enda id-

rottsanläggning som vi har ett ägarskap i är Eckeröhallen. Hallen är uthyrd 

till ett privat driftsbolag som helt disponerar lokalen utan inflytande från 

landskapet.   

Herr talman! Det finns en outtalad förväntan om att regeringen ständigt 

ska göra en massa saker. Samtidigt har vi en ansträngd ekonomi där vi 

tvingas prioritera. Vi förutsätts även fungera som ett lands regering och ett 

lands riksdag i vårt beslutsfattande men ändå är det oerhört frestande att 

skjuta över problem till landskapet även om de ofta hör hemma inom andras 

ansvarsområden. Det finns en ansvarsfördelning och en behörighetsfördel-

ning mellan landskapet och kommunerna och i förlängningen olika förening-

ar för hur ungdomsarbete och fritidsaktiviteter ska skötas. 

Landskapets uppgift är att stöda kommuner och föreningar ekonomiskt. Vi 

har ett landskapsandelssystem som fördelar pengar till kommunerna för 

ungdomsaktiviteter och PAF-bidrag som fördelas till våra föreningar för 

verksamhet och till olika projekt. Hittills har linjedragningen fungerat så att 

landskapet inte bidragit med service till föreningar i form av att praktiskt 

tillse att det finns utrymmen och liknande för olika verksamheter utan land-

skapet ger ekonomiska förutsättningar medan kommunerna och föreningar-

na använder de tilldelade medlen till att sköta verksamheten i vilken tillgång 

på utrymmen ingår. 

Vtm Lindholm frågar om landskapet kan erbjuda tillgängliga lokaler till 

ungdomsverksamhet. I vårt fastighetsbestånd kommer delar av Jomala gård 

och Naturbruksskolans lokaler att helt eller delvis bli tillgängliga. När det gäl-

ler lokalerna i Jomalaby har beslutats i budget att de utrymmen som land-

skapsregeringen inte behöver för sin egen verksamhet ska bjudas ut för ut-

hyrning. 

Grelsby sjukhus är en annan fastighet som kommer att frigöras. Enligt 

budgeten är den utbjuden på den öppna marknaden, den ska alltså säljas och 

byggnaderna överlåts tidigast i november, efter att ÅHS har tömt lokalerna.  

Ålands musikinstitut har fina lokaler, men skulle behöva fler utrymmen för 

att klara sin egen verksamhet, så inga lediga utrymmen finns där. Dessutom 

bedriver de sin verksamhet på kvällar och helger, vilket sannolikt är de tider 

som ungdomarna skulle behöva för sina replokaler. 

Landskapet äger många skolbyggnader. Dispositionen för dem har varje 

skolas direktion.  Från och med första augusti disponeras samtliga skolfastig-
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heter av styrelsen för Ålands Gymnasium. Hur den ser på uthyrning och flex-

ibel användning av skolbyggnaderna, har så vitt jag vet, inte diskuterats ännu.   

Sammanfattningsvis, herr talman, så har landskapsregeringen inga till-

gängliga fastigheter att erbjuda för fritidssysselsättning.  

Inom dagens arbetsfördelning sköter, som sagt, inte landskapet fritidsfrå-

gor på det praktiska planet.   

Frågeställningen som kommer att aktualiseras, om landskapet skulle er-

bjuda lokaler direkt till ungdomar som replokaler, är om landskapet ska ut-

öka sitt ansvarstagande och ägna sig åt operativt ungdomsarbete och enga-

gera sig i olika verksamheters praktiska göranden och om det anses rättvist 

att göra så och om vi på det sättet kan säga att vi behandlar alla lika. Behövs 

det är jag säker på att kulturdelegationen kan fundera ut en lösning för det. 

Inom ungdomsarbetet är som sagt fördelningen mellan kommunerna och 

landskapet den att landskapet sköter det övergripande rådgivande utveckl-

ingsarbetet och tillgängliggör medel, medan kommunerna och föreningarna 

hanterar praktiska frågor. Ansvarsfördelningen är sådan att landskapet ska 

renodla verksamheten i samma riktning som de statliga förvaltningar funge-

rar i länder runt omkring oss, dvs koncentrera oss på lagstiftning och budget 

och i verksamheterna som myndighet sköta tillsyn, och inte praktisk verk-

samhet vilket hittills varit kommunernas område, men det är förstås en rikt-

ning man ändra om man så tycker. 

Landskapsregeringen arbetar idag i riktningen att landskapet ska ägna sig 

åt myndighetsutövande, tillsyn och utvecklingsarbete. Det arbetet ska hållas 

isär från det mer praktiska genomförandet som kommuner och föreningar 

sköter med stöd från landskapets medel. 

Herr talman. På kort sikt kan det öppna sig ett alternativ i Bergsskyddet 

om vi tänker generellt på ungdomarna som behöver replokaler. Om jag har 

uppfattat situationen rätt så av de utrymmen som staden hyr till självkost-

nadspris så subventionerar staden idag hyror till dem som idag använder 

replokalerna. De här lokalerna avser staden att säga upp. Landskapet har inte 

i dagsläget direkta behov av dessa utrymmen så sannolikt kommer de i så fall 

att bjudas ut på något sätt. För att verksamheten då skulle komma ungdo-

marna som behöver replokaler tillgodo så får vi hoppas att det går att ordna 

så att t ex en förening hyr utrymmena och kan påta sig ansvaret att fördela ti-

der på ett bra och rättvist sätt till de olika orkestrarna.  

Just nu diskuterar staden och landskapet att vi ska försöka hitta en lösning 

i Bergsskyddet så att ungdomarna som är där förhoppningsvis ska få vara 

kvar.  

Vi är också ett brytningsskede när det gäller ungdomslokalerna på lands-

bygden. Vi hoppas att de ungdomslokalerna ska fyllas med mera verksamhet 

än vad de gör idag. Jag vet inte hur väl lämpade ungdomslokalerna är som 

replokaler, men det kan också vara värt för ungdomsföreningarna att fundera 

på.  

På lång sikt kan jag se en möjlighet då musikinstitutet får nya lokaler. Den 

ombyggnaden kunde planeras så, att förutom den egna replokalen som mu-

sikinstitutet behöver, så skulle man även i den byggnaden kunna bygga en ex-

tra replokal som skulle användas för pop och rock av föreningar, utöver mu-

sikinstitutets verksamhet.  

Det är svårt att veta idag om det är överhuvudtaget är realistiskt. Man be-

höver reda ut hur detta skulle finansieras. Tack, herr talman.  
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Vtm Gun-Mari Lindholm  

Talman! Jag tyckte inte om början av vtm Lundbergs svar. Det blev bättre se-

dan. Vi kan konstatera att under hennes ansvarsområde när det gäller fördel-

ningen av PAF-pengar så skiljer det sig nästan en miljon vad beträffar fördel-

ningen mellan ungdomsarbete och idrottsorganisationer. Det ges en miljon 

mera till idrottsorganisationer än till ungdomsarbetet. Man kan inte dansa 

Lindy Hop i ett rum fyllt av pelare. Fem personer kan inte spela musik i ett tio 

kvadratmeters rum med ett eluttag. Man kan inte repa i ett garage i ett bo-

stadsområde, även om husägarna är snälla och tycker om musik. Man kan 

inte klämma in en rollspelsklubb i en garderob. Man kan inte pyssla med 

Warhammer i en lokal där man tvingas plocka undan varje gång.  

Det här är någonting som vi ifrån vår sida tycker att man behöver försöka 

råda bot på, så att man får ha en kulturutövning på lika villkor. Det är bra, det 

är förebyggande arbete som vi ska ägna oss åt så att vi istället slipper ägna oss 

åt att ta hand om dessa ungdomar när de kanske har hittat på en mera de-

struktiv fritidssysselsättning. Det finns en rättviseaspekt i det.  

Ska vi nu tolka vicelantrådets svar som att hon kommer eller att hon inte 

kommer att föra den här frågan vidare? 

Vicelantrådet Britt Lundberg  

Herr talman! Jag är fullkomligt enig med vtm Lindholm om förutsättningar-

na för ungdomsverksamhetsövning i de olika utrymmena. Alla har olika krav 

och att det krävs olika utrymmen för olika verksamheter. Förhoppningsvis 

ska det gå att hitta de här utrymmena.  

Det är som sagt en linjedragning här. Landskapsregeringen kan fördela 

medel till föreningar men som arbetsfördelningen ser ut är det inte vår upp-

gift att även operativt jobba gentemot föreningar och serva dem med lokaler. 

Det är kommunernas ansvar när det gäller ungdoms- och fritidssysselsätt-

ning. När det gäller t.ex. replokaler så kan jag tycka att det säkert inte är såd-

ana verksamheter som är specifika inom en enskild kommun. Det kan säkert 

vara en all åländsk inblandning och det kan säkert också vara ungdomar från 

annat håll som kommer hit och repar. Har vi möjlighet att skapa förutsätt-

ningar för dessa mycket speciella utrymmen så tycker jag att det är viktigt. 

Framförallt om Mariehamns stad tycker att det är ett för stort åtagande från 

dem att upprätthålla de här utrymmena i Bergsskyddet. Vi har redan bestämt 

att vi kommer att föra diskussioner med staden om hur vi skulle kunna hitta 

en lösning för att verksamheter skulle kunna fortsätta.  

Jag försöker här komma fram till att tittar vi på ansvarfördelningen så ska 

vi stå för lagstiftning, tillsyn, utveckling och tilldelning av medel men inte 

operativt arbete. Det hör till kommunerna och föreningarna. Men vi kommer 

som sagt, utöver vårt ansvarsområde, att driva den här frågan vidare och föra 

diskussioner med bl.a. Mariehamns stad när det gäller replokaler, för vi tyck-

er att det här är så angeläget. 

Vtm Gun-Mari Lindholm  

Talman! Jag tror att det här blir en väldigt svår diskussion. Man säger att det 

finns en ansvarsfördelning. Ja, vi vet alla att det finns det. Men vi ser också 

hur mycket pengar vi ifrån lagtingets sida, på förslag från landskapsregering-

en, sätter till olika idrottsanläggningar. Det är den rättviseaspekten som man 

åberopar från de här olika grupperna kulturutövare. När det gäller idrottsan-
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läggningar då är man beredd att satsa pengar men inte på de här små olika 

kanske lite mera udda föreningarna.  

Vi tycker att det är viktigt att alla ska få en möjlighet att utöva sitt intresse 

och på hela Åland. I centerns valrörelse hette det att ” Hela Åland ska leva.” 

Jag hoppas verkligen att man försöker leva upp till den valsloganen också. 

Det här är inte bara ungdomars svårigheter. Det gäller ju väldigt många 

vuxna också men man kanske har en annan möjlighet att bekosta hyran.  

Det viktigaste av allt är att det finns ett stort engagemang i den här frågan. 

Det finns väldigt många ungdomar som undrar hur deras framtid vad beträf-

far deras utövande av deras olika fritidsaktiviteter kommer att se ut. Det finns 

många som redan har slutat på grund av att man inte har någonstans att vara. 

Det skrämmer oss. Vad kommer de ungdomarna istället att syssla med? Det 

är viktigt att man har en vettig fritidssysselsättning.  

Mitt förslag och mitt råd till vicelantrådet är att ministern och den poli-

tiska landskapsregeringen borde bjuda in utövare med behov av lokaler till ett 

möte och diskutera frågan, få idéer och framförallt visa att det finns ett poli-

tiskt intresse att lösa frågan. Det är frågan om många ungdomar. Vi har också 

diskuterat här i salen ett ungdomspolitiskt program där vi vädjar och värnar 

om deras intresse och engagemang. Nu är det upp till bevis, vicelantrådet, att 

vi faktiskt menar det som vi säger i våra vackra dokument.  

Vicelantrådet Britt Lundberg  

Tack, herr talman! Jag tar gärna den uppmaningen till mig. Jag hoppas också 

att samtliga kommunpolitiker tar den här uppgiften på allvar och att vi kan ta 

en uppföljning så småningom och se till vilka delar man har lyckats omdispo-

nera medel i sina kommuner för att satsa på fritidsverksamheter för sina 

ungdomar. Det är oerhört viktigt och där finns det pengar från landskapsan-

delarna, men det är även meningen att kommunerna med sina egna skatte-

medel ska satsa på fritidsverksamhet och ungdomsverksamhet. Det är viktigt 

och det är mycket intressant. 

Jag har besvarat frågan här om vilka tillgängliga utrymmen som vi har 

inom landskapet. Vi har gått igenom hela fastighetsbeståndet i ambitionen att 

hitta möjligheter att erbjuda någonting. Jag har redogjort för de möjligheter 

som finns. Jag ser på kort sikt en möjlighet och jag är också villig och hoppas 

att hitta en lösning när det gäller Bergsskyddet som är utomordentligt just 

när det gäller ljudisolering när det gäller replokaler. Det finns inga grannar i 

Bergsskyddet som tycker att replokaler är ett främmande element. 

Fortsättningsvis, om landskapet ska sköta den här hanteringen så är det 

främmande i vår förvaltning att vi härifrån också ska ha kontakt med ungdo-

mar och sköta bokningar osv. Den verksamheten hör inte hemma hos oss. 

Det behöver i så fall kanaliseras via någon annan, precis som jag presenterade 

här i mitt anförande. 

På lång sikt tycker jag att det skulle vara väldigt fiffigt, att samtidigt när 

man planerar musikinstitutet där man också kommer att behöva bygga 

replokaler, att man skulle bygga en replokal till som inte skulle vara musikin-

stitutets men man bygger den på samma gång. Då skulle man kunna erbjuda 

den lokalen till orkestrar. För det finns ett enormt behov och det finns väldigt 

många som skulle vilja utöva musik i orkestrar som inte gör det därför att de 

inte har någonstans att ta vägen. Det är helt enkelt för mycket ljud för att vara 

hemma i någons hem.  
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Musikinstitutet är inte någonting som vi inte kommer att kunna förverk-

liga den här mandatperioden. Vi har sagt att vi förhoppningsvis ska ha rit-

ningarna färdiga för nya musikinstitutet under den här perioden. Men vi 

kommer inte att ha möjligheter att kunna bygga det. Det var lösningen på 

kort och på lång sikt.  

För övrigt hoppas jag att alla gemensamt tar den här bollen och ser över 

fritids- och ungdomsaktiviteterna i kommunerna och tar sitt ansvar för det. 

Tack.  

Talmannen  

Landskapsregeringens svar antecknas till kännedom. Ärendet är slutbehandlat. 

Remiss 

11 Bistå Jomala IK:s damvolleybollag 

Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 2/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet. Godkänns?  

Diskussion. 

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Min värderade kollega, ltl Danne Sundman, sade att du brukar 

prata om att man skulle driva stor politik. Han tyckte inte att det här var stor 

politik. Det kan man väl kanske tycka.  

Det finns en fråga i botten. Man ser att samarbetet mellan Sverige och 

Åland intensifieras på de flesta plan, på det politiska, det företagsmässiga, 

och på det organisationsmässiga planet.  

Alla partier har mer eller mindre slutit upp bakom tanken på en Ålands-

havskommission som skulle kunna hjälpa till när det gäller det här arbetet.  

Det är mot den bakgrunden som jag ser att det är viktigt att man kan inte-

grera Åland-Sverige på allt flera områden.  

Sedan är jag väldigt imponerad av de framgångar som Jomala IK:s dam-

volleybollag har haft. Det pågår just nu förhandlingar med svenska volleyboll-

förbundet, man försöker hitta en lösning. Senaste vecka hade man förhand-

lingar och det finns en positiv anda i de här diskussionerna. Den 7-8 maj har 

man igen fortsatta diskussioner. De som driver de här diskussionerna från 

åländsk sida och från volleyboll lagets sida vill inte på något slå det svenska 

volleybollförbundet i huvudrätt, så därför har man inte tillsvidare begärt att 

få mera politisk hjälp. Man tycker att det här förslaget som jag har lagt är po-

sitivt i botten. Jag har tipsat om att man skulle diskutera med ansvarig mi-

nister, vilket man har gjort. Man har haft diskussioner. Jag har också tipsat 

om den alerta generalkonsuln som vi har här och som säkert också kan hjälpa 

till när det gäller det här området. 

Det som klämmen tar sikte på är; ”att man på bästa sätt skall bistå 

Jomala IK:s ansträngningar för att kunna spela i elitserien för damvolley-

boll i Sverige under nästa säsong”. Jag tycker det är väldigt intressant om 

man skulle komma så långt upp. 

Jag vill säga, så att det inte blir något missförstånd, att man har ju redan 

fått klart att man kan ta del i Svenska Cupen. Det är inte en serie utan det är 

cup som det hörs på namnet där man mera har utslagsspel, förlorar man 

första matchen så åker man ut. I Svenska Cupen är inte heller alla topplag 

med. Det som jag tycker att intressant är att Jomala IK faktiskt är det fjärde 
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seedade laget i den serien som ändå är på absolut toppnivå i Sverige. Det sä-

ger ändå någonting om hur otroligt duktiga de är i det här laget. 

Jag har noterat att vicelantrådet som är ansvarig för det här har begärt or-

det. Det ska bli intressant att höra på vilket sätt man ser på det från land-

skapsregeringens sida och på vilket sätt man kan hjälpa till. För det här är 

också en verksamhet som intresserar många. Tack, herr talman.  

Ltl Danne Sundman, replik  

Herr talman! Jag vet inte om jag var rätt citerad där i början av anföran-

det. Jag försökte viska här i bänken att jag den 13 mars 2006 lämnade in 

en snarlik motion där klämmen lydde; ”ett projekt initierats och dis-

kussioner förs på högsta politiska nivå för att möjliggöra för den tredje 

sektorn på Åland att knyta samarbete med svenska takorganisation-

er”. Det här är en fortsättning som handlar om tillämpningen av den här 

motionen. Det handlar om idrott och ett enskilt lag som upplever pro-

blem. Men det här problemet finns ju genomgående i den tredje sektorn 

angående språket, man vill då rikta sig till Sverige. Det är förvisso en de-

talj och en liten fråga men den är jätteviktig i det stora hela. Landskaps-

regeringen borde göra ansträngningar för att det här generellt skulle 

vara möjligt. Min idé 2006 var att man skulle komma överens om med 

Sveriges regering om att det här är någonting som man rekommenderar 

och att det här är att förverkliga Ålandsöverenskommelsen i praktiken i 

dagens alltmer finskspråkiga Finland.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Orsaken till att jag ville gå in på ett konkret fall är att min erfarenhet har 

visat, framtiden får väl visa om jag har fel eller inte, att om man har ett 

konkret fall så brukar det på något sätt gå snabbare att få saker och ting 

att gå framåt än om man tar det i ett väldigt vidsträckt perspektiv. Ltl 

Danne Sundman har givetvis rätt, det här handlar inte bara om laget 

som nu nämns i den här motionen. Det gäller organisationer, kulturut-

övning och idrott över lag. Det gäller kanske inte heller bara språket 

även om det förstås är ett problem. Det gäller också resorna till den 

finska sidan som är betydligt dyrare och betydligt längre. Det gör också 

att det är svårt att ta del i en finsk serie eller cup på samma sätt som 

man tar del i en svensk serie eller cup. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Vicelantrådet Britt Lundberg  

Herr talman! Landskapsregeringen har ett nära samarbete med Ålands vol-

leybollförbund och har följt den här frågan ända sedan den första dispensan-

sökan. Vi har även efter avslaget därifrån suttit ner och diskuterat vidare stra-

tegier med volleybollförbundet där också Ålands idrottsförbund har varit ak-

tiva. 

JIK Volley har själv valt att inte hasta iväg och pressa fram en lösning för 

säsongen 2011-2012. Man vill inte ha ett frampressat definitiv nej. Nu vill 

man använda den inkommande säsongen till att förhoppningsvis förhandla 

och lobba för och visa på svårigheterna och visa på argument för varför Åland 

bör kunna tas med in i den svenska allsvenskan.  
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Flera kanaler är öppna. Bland annat är det nu jubileum på gång. Det är ett 

bra tillfälle att knyta goda kontakter och tala för sina viktiga frågor. 

Svenska volleybollförbundet har också gjort en utredning där de har kon-

staterat att de inte är nöjda med publiktillströmningen till volleybollmatcher-

na. Där har man faktiskt också bjudit in Ålands volleybollförbund att vara 

med på utvärderingen. Det här är också ett bra tillfälle att både hjälpa till, 

komma med goda råd och jobba på relationen och också där passa på att för-

klara situationen för åländsk del. 

Orsaken till att åländsk volleyboll är med i den svenska och inte i den fin-

ländska serien beror på ekonomi och tid när det gäller resor precis som ltl Er-

iksson sade här. En viktig, närmast omöjliggörande, orsak är språket. För att 

delta i de finländska serierna och de finländska cuperna så måste laget har en 

kontaktperson som är finskspråkig. Regelboken finns enbart på finska. Det är 

ett handikapp för spelare och ledare att inte kunna kommunicera med doma-

ren. Matchprotokoll ska också föras på finska.  

Våra åländska volleyboll lag är med i den svenska serien från den allra 

lägsta nivån. Våra yngsta juniorer deltar i de svenska serierna. Där är vi ålän-

ningar unika som utlänningar, vilket sannolikt är ett gott argument att föra 

fram för att finna en Ålandsspecifik lösning, parallellt med goda argument 

kring Ålands och Sverige speciella förhållanden och Sveriges ansvar som ga-

rant för svenska språket och kulturen i den Ålandsöverenskommelsen som 

nämndes.  

Under alla år som Åland har spelat med i de svenska serierna och grupper-

na så har aldrig den här frågan varit upp om vad som händer om JIK:s lag 

blir så bra så att de platsar i allsvenskan. Man har sagt den dagen den sorgen, 

vi kör på division 4 och sedan tar man den frågan den dagen som det kom-

mer. Nu är den dagen här där vi behöver börja föra de här diskussionerna. 

Det är klart att det finns en problematik i om ett åländskt lag ska kunna bli 

svenska mästare. Här gäller det att lyfta fram ett sådant förslag att ett 

åländskt lag kan vinna cupen men svenska mästare blir det svenska lag som 

ligger bäst till. Om ett det åländska laget skulle bli etta så blir det svenska la-

get som ligger tvåa sannolikt de svenska mästarna. Den situationen skulle 

aldrig behöva uppstå att det är ett annat lag som är svensk mästare. Man vin-

ner cupen, den som kommer tvåa blir svenska mästare. Vi har hittat en ele-

gant lösning på detta, tycker vi. 

Sedan förs diskussioner vidare på hur detta skulle kunna gå till. Man ger 

information från volleybollförbundet kring Ålands speciella särart, vilken 

problematik och vilka svårigheter vi har och vilket ansvar Sverige har gente-

mot Åland. Vi har tillsammans formulerat argument. Landskapsregeringen 

har också hjälpt volleybollförbundet att formulera flera olika argument, fram-

förallt när det gäller Ålandsöverenskommelsen, så att man har bra juridiska 

grunder för det. Vi är också beredda att hjälpa till fortsättningsvis där det be-

hövs. Men rätten att besluta om det åländska laget får vara med i cupen eller 

inte har det svenska volleybollförbundet, alltså inte den svenska regeringen. 

Därför har man valt att föra diskussionen mellan det åländska volleybollför-

bundet och det svenska volleybollförbundet, med vårt bistånd när det gäller 

fakta och argument. Vill man diskutera det på annan nivå så har vi sagt att vi 

mer än gärna kommer och hjälper till. Tack.  
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 Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Det finns ingen anledning för oss såsom situationen ligger 

nu att rusa iväg. Jag visste inte exakt hur landet låg när jag lade den här 

motionen, det blev bråttom vid den tidpunkten. 

Jag tycker det är bra att vicelantrådets anförande visade på det finns 

en beredskap ifrån regeringens sida om så behövs, en beredskap som 

man kanske det svenska konsulatet kan hjälpa till med. Det är viktigt nu 

att man låter förhandlingarna gå vidare i den positiva anda som finns. 

Jag har också förstått att man väl känner till Ålandsöverenskommelsen 

och är ev. beredd ifrån volleybollförbundet att göra ett undantag för 

Åland. 

Resorna är ett problem, det är helt sant. Jag ville själv inte ta upp 

språket så mycket. Man blir ibland betraktad som en språktaliban som 

pratar om språket i alla sammanhang. Men jag håller med det som vice-

lantrådet sade, det är självklart att det är ett stort problem. 

Det är bra att det finns en beredskap ifrån regeringens sida att hjälpa 

till när så behövs. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Jag har ingenting i sak att säga om Jomala IK:s damvolleyboll 

lag. Men jag slogs nog lite av tanken; är det här lagtingets uppgift? Jag tycker 

också ministern inbjuder till alltför mycket detaljdiskussioner inom ett om-

råde som inte är lagtingets. Lagstiftningsvägen har vi dessutom fört bort det 

övergripande ansvaret för idrottsfrågorna till Ålands Idrottsförbund. Att se-

dan i detalj börja reda ut vem som har tänkt hur, när och var i den här frågan, 

så jag tycker faktiskt att lagtinget här måste hålla på sitt ansvar. Idrottsför-

eningar i all ära, de jobbar och står i, men lagtinget har ju ytterst lite med den 

saken att göra. Är det något av självstyrelseorganen som har att göra det här 

så är det väl regeringen. Men regeringen har ju delegerat bort styrningen och 

de administrativa frågorna. Det kan väl i något sammanhang vara viktigt att 

politiskt ställa upp. Men vad jag förstår av det som ni har berättat här så vill 

volleybollförbundet inte att regeringen ska sköta det, utan de vill sköta det 

själva. Varför ska alla stå här och vara någon sorts beskyddare och förklara 

och berätta? Vem är det vi riktar oss till?  

Herr talman! Jag tycker att det här är nog en diskussion som inte hör 

hemma i lagtinget.  

Den föregående frågan om ungdomsorkestrarna är ju likadan. Det hör ju 

till kommunerna. Nog är det väl lite ett exempel på, det här som vtm Gun-

Mari Lindholm var inne på, att idrotten är något enormt favoriserad jämfört 

med alla andra ungdomsaktiviteter. Men så är det ju i alla samhällen.  

Herr talman! Jag tycker att det går för långt för lagtinget att hålla på med 

sådana här uppgifter.  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik  

Tack, herr talman! Jag tänker inte som vicelantråd eller minister för-

svara mig för att jag besvarar lagtingets frågor. Den här hemställnings-

motionen har godkänts och förts till lagtingets forum som en hemställ-

ningsmotion. När frågor ställs i lagtinget så besvarar landskapsregering-
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en frågor och bistår till den del som man kan bistå. Det är klart att vi 

skulle kunna ha valt när det gällde vtm Lindholms enkla fråga att inte 

besvara frågan. Det är det instrumentet som vi har. Men vi kan inte 

styra över vilken typ av frågor det ställs och om lagtinget håller sig inom 

behörighetsområdet eller inte. Det måste lagtinget själva ta ansvar för. 

Jag välkomnar den här diskussionen och jag tycker att det var ett myck-

et, mycket relevant påpekande.  

 Ltl Barbro Sundback, replik 

Det är så att landskapsregeringen och ministrarna inte behöver svara på 

alla frågor. Man har rätt att avstå. Vi alla här i lagtinget har rätt att göra 

alla möjliga initiativ. Ibland godkänns de och de går vidare. Jag är näst-

an 100 procent säker på att den här motionen inte leder till något kon-

kret. Den har naturligtvis ett politiskt syfte. Det är valtider, det är inget 

fel i det, men vi behöver kanske ändå inte fördjupa oss i vem som har 

sagt vad och i vilket sammanhang. Det är inte av allmänt intresse, som 

jag ser det åtminstone, speciellt inte när den här organisationen vill 

sköta det själv. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det ska väl i och för sig vara ltl Barbro Sundback för att säga att hon inte 

har något att komma med i sak men ändå hålla ett anförande. Om vi 

stannar upp i frågan om vad som hör till lagtinget så detta lagting har 

kommit upp till en oerhört imponerande nivå. De flesta stater och om-

råden som har framgångsrika idrottslag försöker göra allt för att hjälpa 

till. Jag tycker definitivt att det hör hemma här. 

Det finns ytterligare en dimension i det som jag ville plocka in i min 

presentation. Det är att hjälpa till när det gäller samarbete med Sverige 

inom olika områden. Bara för att inte ltl Sundback är ett dugg intresse-

rad av det här så behöver det inte betyda att det är ett dåligt förslag. Om 

det läggs något förslag om opera eller någonting sådant så skulle jag ald-

rig skena upp och säga att det inte har något allmänt intresse. Vi har 

olika bedömningar och det tycker jag att vi kan respektera.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag har ett stort personligt intresse av det här, likaväl som fotboll och 

många andra idrottsutövande verksamheter. Men, att hjälpa till, hjälpa 

till med vadå? De säger att de vill själva sköta det här på ett speciellt 

sätt. Lagtinget har inte några sådana möjligheter att hjälpa till. Det är i 

så fall att uppmana regeringen att göra någonting. Men ministern har 

också sagt att de sköter det här själva på sitt sätt. Det här är nog mycket 

skrik för lite ull. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag noterade att ltl Sundback sade att den här motionen inte kommer 

att leda till något och att den förkastas. Jag råkar tack och lov veta att 

den har lett till en hel del redan.  

Det som jag inte visste var vilket intresse det fanns från regeringens 

sida för att hjälpa till. Det är ju faktiskt rent otroligt att man ifrån ett så 



  

674 

litet samhälle som Åland lyckats få fram ett lag som är det fjärde see-

dade laget i Sverige. Det är storartat. Vi borde vara stolta över det och 

försöka hjälpa till istället för att bara försöka hitta fel och brister i allt. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, vi är alla stolta. Vi hoppas att det går bra. Men den här frågan hör 

inte hemma i det här forumet.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Ären-

det remitteras till kulturutskottet. 

Remiss 

12 Studiestöd i svenska kronor 

Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 22/2010-2011) 

Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum.  

Remiss 

13 Skydd av maträtter 

Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 23/2010-2011) 

Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum. 

Remiss 

14 Minnesdag för förintelsen 

Ltl Mika Nordbergs hemställningsmotion (HM 30/2010-2011)  

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet. Godkänns?  

Diskussion. 

Ltl Mika Nordberg 

Tack talman! Det här var sista gången under den här lagtingsperioden som vi 

hade möjlighet att komma med hemställningsmotioner. I samband med det 

började jag fundera vad jag skulle vilja komma med för motioner. Många av 

mina tidigare motioner kanske har varit mera inriktade på olika trafiklös-

ningar i skärgården. Vi måste komma ihåg att lagtinget sammanträder cirka 

två veckor nästa gång i slutet av maj och sedan har vi tre veckor i början av 

september. Att då hinna med något stort program som kan leda någon vart 

har jag inte så stor tilltro till. Istället vill jag komma med en motion som inte 

skulle vara så partipolitiskt bindande utan mera syftar till att förbättra det 

samhället som vi lever i. 

År 2011 har utsetts politiskt som godhetens år. Om jag inte missminner 

mig så var det en författare i biblioteket här för en tid sedan som sade; "för 

att förstå fullheten av godhet så måste man även ha en insikt om ondskan".  

Jag hade möjlighet att delta i en resa till Auschwitch tillsammans med EU-

parlamentariker i januari 2010, för lite drygt ett år sedan. Det var minnesda-

gen av förintelsen som hölls där. FN beslutade år 2005 att den 27 januari 

skulle vara en minnesdag för förintelsen. Vid ceremonin som hölls var alla 

utbildningsministrar inbjudna från hela EU. Jag vet inte om vår utbildnings-

minister hade fått en inbjudan.  

Detta ville de göra för att främlingsfientligheten håller på breda ut sig i 

Europa. Då vill man ta vara på de bevis som fysiskt finns när det gäller den 
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hemska händelsen som förintelsen var när man utrotade 6 miljoner judar, 

polacker och zigenare och andra oliktänkare.  

Jag tror att det skulle vara av största vikt att man lär sig av historien för att 

inte dylika saker ska upprepa sig igen. Det finns även deklarationer som heter 

Never Again som många länder har skrivit under just för att man ska ta lär-

dom av historien och inte låta sådant här hända på nytt i framtiden. 

Jag hoppas att kulturutskottet skulle kunna titta på om man kan ha en dag 

i åttonde klass i högstadiet där man uppmärksammar det här och tar lärdom 

av historien. Man har säkert detta i historieundervisningen, men i och med 

att FN har gjort den här dagen, 27 januari, till en speciell minnesdag så tror 

att det skulle vara viktigt. De facto finns det motpoler till det här som förne-

kar att hela förintelsen har ägt rum. Med tanke på detta så hoppas att kultur-

utskottet tittar på den här motionen. Tack.  

Ltl Barbro Sundback 

Tack, herr talman! Jag reagerade verkligen ganska häftigt på den här motion-

en. Jag funderade mycket på vad som ligger bakom det här. 

Vi har i mitt parti en utövande aktiv jude, koscher jude från Israel. Jag frå-

gade honom vad han tycker om det här. "Nej, aldrig i livet. Vad har de 

åländska ungdomarna med det här att göra", sade han. Det är kanske bra att 

intervjua honom som har en annan utgångspunkt. Det är en utgångspunkt 

som borde vara ganska väsentlig i det här sammanhanget. Man kan säkert re-

sonera som ltl Mika Nordberg. Men om man tror att främlingsfientlighet och 

förintelsen hör ihop på något sätt så tror jag att man går vilse. Förintelsen var 

ett folkmord. Det har förekommit folkmord både före och efter det. Kanske 

det här ska belysas i den allmänna historien. Jag tror inte att förintelsen ska 

användas som; jaha, idag har vi förintelsens minnesdag och så pratar man lite 

om främlingsfientlighet och allt vad det kan leda till.  

Herr talman! Det här är nog lite allvarligare än så. Jag tror att man ska ta 

in det här i ett vidare historiskt sammanhang och då man diskuterar folk-

mord, men inte som en enstaka händelse eller motiv för att ha en särskild dag 

för att påminna just om det här folkmordet.  

Även jag har varit till Auschwitch. Jag håller med ltl Mika Nordberg när 

han säger att det är viktigt att påminnas om förintelsen i syfte att det inte ska 

upprepas igen.  

Efter rundvandringen i Auschwitch funderade jag mycket på guiden som 

har det som jobb att visa runt i Birkenau, ett arbetsläger som ligger bredvid 

Auschwitch. Jag frågade guiden om hon tror att hennes arbete har någon be-

tydelse och om hon tror att guidningarna förhindrar att det ska upprepas 

igen? Hon var tyst en stund och så tittade hon mig i ögonen och sade: " Nej, 

det tror jag inte". Det var för mig ganska chockerande och jag tänkte att det 

måste vara ännu värre att jobba i den här väldigt extrema miljön om man 

dessutom inte tror att det har en avskräckande effekt med alla förevisningar, 

filmer och böcker. Jag är inte lika pessimistisk som hon var och vi hade inte 

någon längre diskussion heller. Men det var ett mycket minnesvärt uttalande 

som jag flera gånger efter det har funderat på.  

Man kanske inte ska vara för snabb med att dra slutsatser av att om man 

får lite kunskaper och insikter så leder det automatiskt till att människors be-

teende förändras i grunden. 
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Lyckligtvis har Europa, åtminstone i stort, skonats från liknande händelser 

som förintelsen. Forskningen säger att demokrati och att man dagligdags re-

spekterar människovärdet och de principer som ligger till grund för rättssta-

ten är det bästa skyddet mot folkmord. Det är väl där kampen ska ligga, att 

stärka demokratin. Jag tror inte att det här är den väg vi ska gå. Tack, herr 

talman. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Talman! Jag kan bara beklaga att socialdemokraterna på Åland har den 

här uppfattningen. Ltl Barbro Sundback var inne på att det handlar om 

folkmord. Hon har helt rätt i det och det här är ett av de mest väldoku-

menterade folkmorden. Man har namn, bild, historier och mycket annat 

som man kan relatera till. En stor del människor har de facto bragts om 

livet. Vi har folkmord i Rwanda och vi har folkmord över hela världen 

som inte på samma sätt är kartlagda.  

Dagens ungdomar och vi alla har möjlighet att specifikt ta till oss in-

formation.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag tycker att ltl Mika Nordberg gjorde ett allvarligt misstag, ett odemo-

kratiskt misstag. Han sade, efter jag hade framfört mina åsikter, att han 

beklagar att socialdemokraterna på Åland tycker si och så. Det är en typ 

av respektlös diskussion som inte är bra. Min enskilda åsikt här har inte 

någonting att göra med socialdemokraterna i övrigt på Åland. Vi har 

aldrig diskuterat det här. Däremot har jag ganska god historisk kunskap 

om förintelsen. Jag förstår inte vad dokumentationen av de enskilda fal-

len hade för särskild vikt i det här resonemanget? Jag skulle gärna höra 

mera om det.  

Ltl Mika Nordberg, replik 

Talman! Ltl Barbro Sundback hänvisade till en jude som tyckte att det 

här var en jättedålig idé. Jag kan nog hänvisa till väldigt många judar 

som tycker att det här är en väldigt god idé. Jag tycker ändå att man 

måste kunna lägga lite vikt vid att FN har beslutat om att göra den 27 

januari till en minnesdag för förintelsen. Jag är bara tacksam att åt-

minstone tidigare partiordförande för socialdemokraterna i Sverige har 

sagt att det här någonting som vi absolut bör uppmärksamma.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag tycker att ltl Mika Nordbergs resonemang inte verkar seriöst. Förin-

telsen är en kolossalt allvarlig historia. Att lite slänga ur sig någonting 

om Persson, lite om det ena och det andra och om judar som ltl Mika 

Nordberg har träffat, på det viset tycker jag inte att man kan diskutera i 

det här sammanhanget. Jag hänvisade idag till en av våra partimed-

lemmar. Jag sade att han är av annan åsikt och att han inte tycker att det 

här är en bra idé. Jag hoppas att hans åsikt kan respekteras. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag vill för min del uttrycka min förvåning över ltl Barbro 

Sundbacks inställning när det gäller frågan om att minnas för förintel-

sen, en av de värsta händelserna som vi har upplevt i vår tid. 

Förre statsministern, Göran Persson, i Sverige sammankallade för 

ungefär 12 år sedan till en stor internationell konferens med utgångs-

punkten; vi får inte glömma. I Sverige togs det fram en skild skolbok för 

ändamålet. Jag har själv tagit del av den skolboken härom året. Den har 

använts i svenska skolor för att vi inte får glömma. Vi får inte heller 

glömma nazismen och vi får därmed inte heller glömma det tunna skik-

tet mellan den goda människan och den onde människan som är helt 

skrämmande. Det här är inte en judefråga utan det är en fråga för oss 

vita, ariska, som nazisterna kallade oss. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jaha, vita ariska rasen. Herr talman, jag är lite skrämd över debattnivån 

i den här frågan. Att Persson tog fram en bok och hade ett seminarium 

det var säkert bra när det skedde. Men det intressanta är om det hade 

någon effekt? Syftet var att de svenska barnen och skolorna skulle 

komma ihåg det här. Det skulle vara viktigt att ta reda på detta då. Det 

var ett initiativ som kanske var bra, jag är inte så säker på det. Men vil-

ken var effekten? Det är inte den som tycker mest synd som vinner den 

här debatten. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag vill upprepa det jag sade tidigare om det tunna skiktet 

mellan den goda människan och den onda människan. Vi som har tagit 

del av historien över hur tunt det här skiktet är i andra världskriget, i 

första världskriget och i de folkmord som fortsätter att ske.  

Ltl Sundback sade att det inte har inträffat folkmord i Europa sedan 

dess. Vi hade folkmord i Tjetjenien och vi hade flera folkmord i det forna 

Jugoslavien alldeles här bakom knuten. Det fortsätter att ske på grund 

av det tunna skiktet. FN har instiftat den här minnesdagen, 27 januari, 

just med anledning av detta. Min minnesbild är att den instiftningen 

kom efter Göran Perssons initiativ om den internationella konferensen. 

Oberoende av partifärg så borde vi kunna delta på lämpligt sätt i det här 

och se till att våra barn och barnbarn inte får en chans att glömma det 

här tunna skiktet mellan ondhet och godhet.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag tror att det här resonemanget om det tunna skiktet mera är en fråga 

av moralfilosofisk karaktär och inte politisk. Jag tror att det blir väldigt 

svårt om man ska ha det som utgångspunkt för förintelsen. Jag tror nog 

att dess politiska grunder var väldigt avgörande. 

Jag tror fortfarande att det är de demokratiska grundvärdena som 

förhindrar folkmord och krig. Mellan demokratiska länder har det inte 

förekommit krig sedan andra världskriget. Jag skulle inte säga att 

Tjetjenien är Europa i min geografibok. Det som skedde Srebrenica var i 
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samband med att Jugoslavien föll så det var inte heller en demokratisk 

stat. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Vicelantrådet Britt Lundberg 

Herr talman! Jag tycker att det är intressant och viktigt ämne att diskutera 

förintelsen och hur den hanteras i våra skolor. Både i grundskolorna och i 

gymnasialstadiet har vi hört oss för och följt upp på vilket sätt förintelsen 

finns med undervisningen. Min uppfattning är att alla anser att det är väldigt 

viktigt att lyfta upp förintelsen. Man gör det också inom väldigt många äm-

nen och på väldigt många olika sätt. Däremot finns det inte en odelad positiv-

ism till att man skulle ha en specifik märkesdag just den 27 januari som en 

temadag eller någonting liknande. Eftersom det då finns en risk att det är 

någonting som återkommer en gång i året och det är just då och bara då som 

man ska fundera på det här. Det är kanske en fråga som man ska ta upp i 

större bredd än det. Men för den sakens skull kan man ju förstås lyfta upp 

frågan. Vi skulle ju kunna bestämma oss för att det här på något sätt ska 

uppmärksamgöras varje år den 27 januari. Hittills har vi inte gått in för det, 

men där finns inte någon låsning. 

Skolorna konstaterar att man inte specifikt just tar upp årsdagen. Däremot 

har man haft vissa evenemang alltid vid jämna år vid 50 år efter och 60 år ef-

ter osv. Annars är det integrerat på olika sätt i skolornas undervisning. 

När det gäller religionskunskap så kommer det naturligt in när man be-

handlar judendomen och därigenom förintelsen. Men också inom ämnet 

historia finns judendomen med från år 70 till 1948. Andra världskriget lyfter 

förstås också upp förintelsen som en viktig del. Nazismen tas upp. Filmerna 

Schindlers list och Pojken med randiga pyjamas visas i alla skolor vid något 

tillfälle inom den här undervisningen. Inom ämnet svenska finns årligen ett 

bokprojekt kring Annie Franks dagbok.  

De flesta tycker att det borde tas upp på ett mycket större sätt än under en 

dag. Sedan funderar man också på detta att om man har minnesdagar för för-

intelsens offer så borde man också fundera på om vi har andra folkgrupper 

som vi också borde ha minnesdagar för? Stalins utrensning eller utrotning av 

Nordamerikas urbefolkning har några lärare och skolor svarat.  

Förintelsen tas inte bara upp i de traditionella ämnena; svenska, religion 

och historia, utan det tas också upp generellt som en del när man diskuterar 

förebyggande antimobbningsarbete, etik och moral, där det kan utvecklas 

skrämmande på det här sättet.  

Man passar också på från skolornas sida och säga att man säkert skulle må 

gott av att få del av mera kunskap i det här och föreslår bl.a. en fortbildnings-

resa för lärare till förintelselägret i Auschwitz, vilket vi får fundera vidare på.  

Sedan nämns också den svenska regerings material, "om detta må ni be-

rätta", Det är den korrekta titeln. 

Sedan har det tidigare årligen, åtminstone i Godby högstadieskola, bjudits 

in en person som har varit med om förintelsen själv. Med åren minskar ju an-

talet människor som själva kan komma och berätta. Den här personen börjar 

nu bli så pass till åren så att det börjar bli ett för stort för projekt att komma 

till Godby högstadieskola och berätta. Så den delen är tyvärr avslutad.  
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När det gäller minnesdagar så om vi googlar på Internet varje dag så hittar 

vi någonting som vi kan uppmärksamma. Då menar jag inte förminska förin-

telsen på något sätt. Många lärare säger att det är ett bra sätt att kolla upp 

vad det är för speciell dag idag. Det finns alltid någonting som man fläta in i 

undervisningen, oavsett vilket ämne man har. Man tycker att det är ett bra 

sätt att vidga vyerna.  

Man säger också att om man på något sätt uppmärksammar den 27 januari 

på ett särskilt sätt och om man hastigt tittar igen kalender t.ex. för den här 

vårterminen så kan man säkert hitta 10-15 märkesdagar som man kanske 

också skulle kunna utlysa till särskilda dagar. Internationella kvinnodagen 

har vi inte sagt att på något sätt ska lyftas. Man gör det i skolorna ändå, men 

det har inte sagts officiellt ifrån oss. Det kan vi fundera på om vi inte borde 

göra. Andra dagar som finns är jämställdhetsdagen, dagen för Åland demili-

tarisering, Kalevaladagen, Nationella veterandagen, Ålands flaggas dag, 

Europadagen, De stupades dag och världsmiljödagen osv. Den här listan kan 

göras oändligt långt. Skolorna uppmärksamgör dagarna, men vi har inte haft 

någon policy från landskapet att bestämma vilka dagar de ska uppmärk-

samma i alla skolor på samma gång. Det är en tanke som man kan fundera 

vidare på. Tack.  

Ltl Mika Nordberg, replik 

Tack, herr talman! Jag får tacka för det här. Det har tydligen redan arbe-

tats från regeringens sida på den här saken. Jag är tacksam för att man 

ha kontrollerat upp det.  

Jag hade möjlighet att ha en ungdomsgrupp här i lagtinget och jag 

presenterade vårt lagtingsarbete för dem. Då tog jag upp om de kände 

till förintelsen. Men det var ingen som räckte upp handen. De hade visst 

talat om det, men det kan hända att det var ordet förintelsen som de inte 

kopplade ihop med det här. 

Däremot stöder jag att man visar filmen Schindlers list i undervis-

ningen i högstadiet. Det är jättebra.  

Om det är möjligt för berörda lärare att göra en studieresa till 

Auschwitch så understöder jag det också.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet 

remitteras till kulturutskottet. 

Remiss 

15 Inbjudan till nya riksdagsledamöter 

Ltl Mika Nordbergs hemställningsmotion (HM 32/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet. Godkänns?  

Diskussion. 

Ltl Mika Nordberg 

Herr talman! Med tanke på gårdagens valresultat Helsingfors blev den här 

motionen kanske av extra stort intresse hoppas jag.  

Jag gjorde en liten genomgång på YLE:s hemsida och kom fram till att 83 

riksdagsledamöter, av den nya riksdagen som ska sammanträda i Helsing-

fors, är nya. Det betyder att det är över 40 procent. 
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Precis som lagtinget har haft möjlighet att åka på resor till Helsingfors och 

bekanta oss med arbetet som pågår där, så tror att det skulle vara lika viktigt 

att vi ifrån Ålands sida skulle bjuda in de nya riksdagsledamöterna till det 

åländska lagtinget för att de ska ha möjlighet att bekanta sig med oss och vår 

lagstiftningsbehörighet.  

Första intrycket är ofta väldigt viktigt. I början av en mandatperiod, om jag 

tittar på mig själv, är man kanske mera mottaglig för olika nya saker. Ju 

längre tiden går desto mera blir man van med arbetet och mera pådyvlad de 

olika politiska fragmenten, sammansättningar och sådant. Jag tror att det 

skulle vara väldigt viktigt att vi kunde bjuda hit dem och ge dem en inblick 

även i vårt arbete som påverkar deras beslut i deras fyra års kommande val-

period. 

Talmannen 

Begärs ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till kulturutskot-

tet.  

För kännedom 

16 Ny lag om radio- och televisionsverksamhet 

Landskapsregeringens framställning (FR 17/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum 20.04.2011.  

17 Målsättning för fiskodlingen 

Ltl Roger Janssons enkla fråga (EF 22/2010-2011) 

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.  

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls 20.04.2011 kl.13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades 

kl.16.30). 
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Om ledighet från dagens plenum anhåller lagtingsledamoten Ulla-Britt Dahl på grund 

av sjukdom, lagtingsledamoten Barbro Sundback på grund av besök i Vilnius samt vice-

talman Gun-Mari Lindholm och lagtingsledamoten Carina Aaltonen på grund av privata 

angelägenheter. Beviljas. 

Remiss 

1 Ny lag om radio- och televisionsverksamhet 

Landskapsregeringens framställning (FR 17/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet. Godkänns?  

Diskussion. 

Minister Roger Eriksson 

Herr talman! Vi har nu på bordet landskapsregeringens framställning om för-

slag till ny lag om radio- och tv-verksamhet.  

Inledningsvis kan jag säga att den här lagframställningen är av synnerligen 

teknisk natur. Det finns många tekniskt komplicerade detaljer, som åt-

minstone inte undertecknad är så hemskt kunnig i. 

Jag ska försöka hålla mig till politikområdet. Vi har satt fokus på imple-

menteringen av EU-direktivet. Det finns också höga krav från grundlagen om 

offentlig maktutövning, att det ska ske på lagnivå. Vi har även beaktat ut-

vecklingen inom förvaltningsrätten. Det ska vara förutsebara regler, olika re-

gelverk som berör register och kontroll m.m. 

Herr talman! I botten ligger ett EU-direktiv om audiovisuella tjänster, vil-

ket vi är tvungna att implementera. Det här direktivet innehåller, som jag in-

ledningsvis nämnde, mycket tekniska detaljer. Det handlar i stora drag om att 

varje medlemsstat är skyldig att säkerställa att alla audiovisuella tjänster 

överensstämmer med regelverket i medlemsstaten så att man fritt distribuera 

detta på den inre marknaden. 

Inledningsvis, herr talman, kan nämnas att största delen av de medietjäns-

ter som tillhandahålls på Åland utgör återutsändning av sändning som har 

sitt ursprung utanför landskapet, oftast från Sverige och även från riket. För 

innehållet i dessa tjänster svarar sändarlandet. Detta betyder i praktiken att 

AV-direktivet har en begränsad praktisk betydelse på Åland, jämfört med hur 

det berör de stora sändarnationerna. 

Lagtekniskt innebär den här framställningen att landskapslagen om rund-

radioverksamhet och landskapslagen om kabelsändningar till allmänheten 

jämte förordningar upphör och sammanförs till denna enda lag. 

Nuvarande lagstiftning är föråldrad, den är cirka 20 år gammal, vissa 

smärre ändringar har skett. I den här framställningen har vi också beaktat 

den statsförfattningsrättsliga regleringen som skedde år 1995 och fri- och rät-

tighetsreformen och ny grundlag som skedde år 2000. Allt det här har vi ba-

kat samman till ett paket.  

Mycket av de här förändringarna är närmast av teknisk natur och innehål-

let det som vi har i vår gällande lagstiftning samt det som EU-direktivet krä-

ver.  

Vi började det här arbetet i förvaltningen och gick igenom alla dessa änd-

ringar. Vi kom fram till att det inte är förnuftigt att ändra och korrigera i gäl-

lande lagar utan det var på alla sätt bättre att stifta en helt ny egen landskaps-
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lag om radio- och televisionsverksamhet. På detta sätt får vi alla regler sam-

lade under ett tak med beaktande av direktivet och grundlagsändringarna och 

förordningarna lyfts upp på lagnivå.  

Som jag nämnde är den tekniska utvecklingen på området enorm, på 20 år 

har det hänt massor med saker, som ni känner till. Därav har också man 

också på EU-nivå ett direktiv om audiovisuella mediatjänster. Tanken är vi 

ska ha en teknikneutral lagstiftning. 

Herr talman! Detta var kort om bakgrunden. Sedan kan man nämna vissa 

små detaljer inne i själva lagtexten. 

Jag kan nämna 3 § tillståndsanmälan. Det är nytt och där har vi också 

framfört att det ska finnas tillräckliga finansiella och tekniska förutsättningar 

för att kunna bedriva den här verksamheten, samt att även ett tillstånd kan 

upphöra inom sex månader, om jag minns rätt. På basen av erfarenhet kan 

jag berätta att vi med gällande regelverk har haft situationer där det har fun-

nits aktörer som har sökt och fått sändningstillstånd, men sedan har det inte 

hänt så mycket mera. Man har blockerat den här frekvensen och vi har inte 

haft några redskap att kunna åtgärda detta. Med den här lagändringen ska 

detta kunna redas ut och bli en förutsättning för att seriösa aktörer ska kunna 

ha tillgång till våra frekvenser. 

Sedan kan jag också nämna 30 §, anmälan om TV-innehav. Det förs på 

lagnivå, dvs praxis uppförs på lagnivå. Då någon har anmält att man har TV-

innehav så kan landskapsregeringen uppbära avgiften utan skilt beslut. Enligt 

den här förändringen är det på lagnivå. Sedan kan man på begäran, av den 

som innehar TV, få ett skilt beslut. Grunden är att man ska kunna göra så här.  

En annan ändring som kan nämnas är att kabelnämnden slopas. Program-

nämnden ska granska program som förekommit i radio eller televisionssänd-

ning. 

En annan mycket viktig sak att lyfta upp här är artikel 7 i direktivet; att 

tjänsterna ska bli tillgängliga för personer med funktionsnedsättning i mån 

av möjlighet. Det finns olika sätt, det kan vara textning, tolkning eller annan 

lämplig teknik.  

Herr talman! Det här var nu själva grundtanken med lagförslaget. Vi mo-

derniserar vår gällande lagstiftning, sätter ihop det till en lag och är i paritet 

med EU-direktivet. Tack.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Det blev lite oklart för mig vad som är ägget och hönan i 

den här framställningen. Radio- och TV-lagstiftningen är väldigt gam-

mal över 20 år, vilket också framkom här i presentationen. Ser man på 

den tekniska utvecklingen under den tiden så borde man säkert ha gjort 

någonting för länge sedan.  

Jag förstod på presentationen att man är tvungen att implementera 

EU-direktivet. I elfte timmen konstaterar vi att så är fallet. Är det EU-

direktivet som har föranlett att vi har fått den här framställningen? Det 

är den uppfattningen som jag får när jag tittar på den och den uppfatt-

ningen fick jag också av presentationen. Finns det någon lagframställ-

ning som har kommit under den här mandatperioden där man faktiskt 

har velat förändra någonting? Eller är det alltid ett EU-direktiv som har 

legat i botten? Är min bild felaktig?  



  

684 

Minister Roger Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Det riktigt som ltl Anders Eriksson säger, det är ett 

EU-direktiv som ligger i botten. När vi började med det här arbetet fick 

jag inledningsvis de signalerna att det var en ganska enkel sak. Man 

skulle bara ändra uttrycket audivisuell verksamhet och byta ut uttrycket 

rundradioverksamhet. När förvaltningen började titta på det här i våras 

så kom vi fram till att det inte var så enkelt. Då kom vi till slutsatsen att 

vi gör en helt egen lagstiftning. Sedan har vi haft en arbetsgrupp som 

har tittat på de här frågorna.  Det som vi har satt in här med beaktande 

av våra egna erfarenheter är just det som jag nämnde § 3, man blockerar 

sändningar och det finns möjligheter att det sändningstillståndet före-

faller. Även andra paragrafer har vi reformerat enligt vårt eget synsätt. 

Jag kommer inte utantill ihåg vilka paragrafer det gäller, men det har 

med kontroll och sådana saker att göra. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det som egentligen var en tilläggsfråga var om det finns någon lagfram-

ställning som den här landskapsregeringen har tagit fram själv för att 

man vill förändra, förbättra och modernisera? Eller är det alltid ett EU-

direktiv som ligger i botten? Det är min uppfattning. Jag är glad om jag 

har fel. 

Sedan sade ministern att det finns flera förslag i den här framställ-

ningen som man själv har tagit fram där man vill ha förändringar. Men 

om jag förstod det rätt så kunde han inte på rak arm nämna vilka för-

ändringar det var. Kanske det då framkommer eventuellt i utskottsbe-

handlingen. 

Minister Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Det kan vi bra se fram emot i utskottsbehandlingen, för 

där kan vi gå in i detaljer. I det här fallet har vi delvis tagit in vissa syn-

punkter som framkom i det mediepolitiska programmet, som vicelan-

trådet har lett. Själv var jag ordförande i en annan arbetsgrupp och däri-

från har vi också tagit in vissa synpunkter, bl.a. § 3, som jag just 

nämnde, att någon kan blockera våra frekvenser och att vi ska ha verk-

tyg för att kunna åtgärda sådana saker.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Fredrik Karlström 

Herr talman! Ny lag om radio och TV-verksamhet på 70-80 sidor. Jag tycker 

att det här är lite underligt. Vi har i flera års tid fått höra att vi ska vänta på 

det i etermediapolitiska programmet för då ska saker och ting tillrättaläggas 

och vi ska kanske diskutera hur finansieringen av public service ska fungera 

långsiktigt. Det mediapolitiska programmet har påbörjats och man håller på 

att arbeta med programmet. Jag har förstått att det har gått ut på remiss. Det 

har uppenbarligen ingenting med den här lagstiftningen att göra. Man har 

haft en grupp som har tittat på en eventuellt en ny medieavgift som vi har 

diskuterat. Centern stod uppenbarligen inte bakom den avgiften, men libera-

lerna stod fortsättningsvis bakom den. Sedan kommer det en lag som bygger 

vidare på att man ska betala TV-licens om man har en televisionsmottagare. 
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Hela hanteringen är lite underlig, tycker jag. Den här frågan är otroligt 

komplex och väldigt teknisk, som ministern säger. Uppenbarligen har mi-

nistern valt att lägga fram en ny lag om radio- och TV-verksamhet. Jag und-

rar om ministern verkligen vet vad han har tagit beslut om att föra fram här 

till lagtinget? 

När jag bläddrar i lagtexten så ser att det finns många frågor som jag stäl-

ler mig direkt. Främjande av europeiska produktioner, 50 procent ska vara 

producerat i EU. Hur kommer det att påverka de många olika leverantörer 

som sänder program idag? Byråkratin är enorm, exempelvis § 9; "den som 

utövar televisionsverksamhet i landskapet ska vartannat år senast den 15 

september överlämna en rapport till landskapsregeringen över hur stor del 

av verksamheten som har utgjorts att sådant program som anges i momen-

tet 1". Man måste ganska ingående redovisa hur många procent som är i 

europeiska produktioner, hur många procent man har producerat själv och 

hur många procent man har köpt utifrån utanför EU. Vart fjärde år ska det 

också skickas en annan rapport som visar hur man kan främja framställning-

en av tillgången till program av europeiskt ursprung. Det är ganska mycket 

byråkrati i den här lagen. Annars brukar landskapsregeringen säga att man 

vill minska på byråkratin.  

Det finns frågor som gäller ensamrätten. Vissa TV-bolag tillåts köpa t.ex. 

en VM-sändning eller en formel 1-sändning. I den här lagstiftningen står det 

att de programmen ska visas gratis för dem som inte har tillgång till den ka-

nalen. Hur har man tänkt angående detta? 

Angående paragrafen som ministern tog upp om tillgänglighet för personer 

med funktionsnedsättning, har man sitt ens funderat på vad det innebär? 

Hur ska man lagstifta om att producenter ska beakta leverantörers tekniska 

och finansiella förutsättningar att göra det tillgängligt för personer med 

funktionsnedsättning med tolkning och annan lämplig teknik exempelvis 

inom radio? Det är ganska svårt att förstå hur man har resonerat här. 

I § 15 är det förbjudet att visa reklam som uppmuntrar till ett beteende 

som är skadligt för hälsan och säkerheten. Man skriver; "det är förbjudet att 

uppmuntra till ett beteende som är skadligt för hälsa eller säkerhet". Sedan 

läser man i detaljmotiveringen i § 15, så står det precis samma sak två gånger 

till. "Att inte uppmuntra till beteenden som är skadligt för hälsan" Men vad 

är skadligt för hälsan, en räkfrossa? Det kan vara skadligt för hälsan om du 

äter för mycket. Det blir en detaljnivå som är helt osund.  

När det gäller § 17, kommersiella meddelanden riktade till barn, så förstår jag 

att man uppenbarligen inte vill det. När det handlar om televisionssändning-

ar och beställ-TV så får man inte rikta reklam till barn. Men hur är det med 

sociala medier, Internet och den biten? I en sådan här lagstiftning så borde 

man kanske titta på det verkliga sättet som idag riktar sig mot barn och hur 

man tar emot reklam, om det är reklamen som är problemet.  

Jag förstår inte heller i § 18 "enstaka reklaminslag och försäljningspro-

graminslag är förutom i sportsändningar förbjudna". Sedan läser jag i de-

taljmotiveringen och jag får ingen uppfattning om vad det betyder. Vad bety-

der enstaka reklaminslag och försäljningsprograminslag är förutom i sport-

sändningar förbjudna? Det finns inte någonting i detaljmotiveringen om det. 

I § 19 står att ut gudstjänster inte får avbrytas av reklam eller programför-

säljning. Är det verkligen en sådan lagstiftning som vi vill driva igenom? Att 

en kommersiell operatör inte ska kunna få sända en gudstjänst om man sätter 
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in en ett reklambudskap i det. Då kommer det att resultera i att han eller hon 

inte kommer att sända den gudstjänsten. Varför ska vi detaljmotivera så här i 

paragraftexten? 

Det här är bara lite som jag har skummat igenom. Det finns för mycket i 

den här lagen för att bara kunna läsas på en eller två dagar. Jag kommer där-

för att föreslå att det här ärendet bordläggs. 

Går vi vidare så står det under § 22, sponsring; " i ett sponsrat program i 

en radio- eller televisionssändning eller i beställ-TV får det inte göras sälj-

främjande hänvisning till sponsorns eller tredje parts produkter eller tjäns-

ter". 

Man får alltså säga att ett program är sponsorerat av ett företag, men om 

man i samma mening säger att det företaget har en produkt som man vill 

sälja då är det förbjudet. Varför ska det vara förbjudet? Vad är andemeningen 

med att vi kan sponsorera ett program och nämna företagsnamnet men om vi 

nämner en produkt som företaget säljer så är det förbjudet? Hur har man 

tänkt i detta?  

Som du märker, herr minister, så finns det ganska mycket som jag vill ha 

svar på. Det som kanske är det mest underliga och det mest kontroversiella är 

att man fortsättningsvis, när man äntligen efter 20 år ska göra om radio- och 

TV-lagen, kommer med en framställning som säger att alla som innehar en 

televisionsmottagare ska betala en televisionsavgift.  

Jag blir faktiskt upprörd, särskilt när jag läser paragraferna från nummer 

27 och framåt. Det står bland annat att en juridisk person, det står inte hus-

håll, som innehar en televisionsmottagare alltså en telefon, en läsplatta, en 

dator eller en platt TV ska uppge att han har en televisionsmottagare. Han 

ska då också uppge sitt juridiska affärs- och samfundssignum, personbeteck-

ning, adressen och märkväl antalet televisionsmottagare som innehas. I min 

familj äger jag några TV-apparater, min fru har en mobiltelefon och hon 

kanske också har en TV. Det betyder att vi egentligen borde betala två TV-

avgifter såsom jag kan läsa enligt den här lagframställningen, som har kom-

mit till lagtinget efter 20 år. 

Det finns så många frågor i den här lagen så jag undrar verkligen hur rege-

ringspartierna har tänkt när de kommer fram med en sådan här lagframställ-

ning? 

Avgiftsskyldigheten, det står; "om man innehar en televisionsmottagare", 

men vi har pratat om det så många gånger de senaste åren att tekniken har 

gått så otroligt mycket framåt när det gäller datorer och mobiltelefoner. Man 

hävdar fortsättningsvis att om man innehar en televisionsmottagare så ska 

man betala avgiften. Avgifterna har vi pratat i tio år om att de borde moderni-

seras och göras om. Liberalerna föreslog en medieavgift. Jag förkastade det 

förslaget totalt. Jag anser att det borde gå via skatten. Det är det enda sättet 

att göra det rättvist och riktigt för alla.  

Med den här lagstiftningen ska man också inse att det inte står att pengar-

na som kommer in från TV-avgiften ska gå till Ålands radio och TV. Det står 

att pengarna ska gå till någon som producerar exempelvis radio. Det kanske 

inte heller var tanken från landskapsregeringens sida. Tanken är väl att man 

vill säkerställa Ålands radio- och TV:s verksamhet, så har det i alla fall varit 

tidigare. 

Det finns väldigt mycket i den här lagen som jag önskar att lagtinget sätter 

sig in i. Som tur är så får jag vara med själv i kulturutskottet som ska be-
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handla det här. Jag anser att det finns för många frågor som vi bara kan 

släppa i den här första remissdebatten. Därför föreslår jag att det här ärendet 

bordläggs till fredagen efter påsk, 29 april. 

Något som jag också tidigare har förespråkat är att vi skulle använda de 

här möjligheterna som vi har till att utveckla vår självstyrelse. Vi har egen be-

hörighet över radio- och televisionsverksamheten. Varför inte göra Åland till 

ett sändarland, ett stort internationellt eller europeiskt sändarland? Kanal 5 

och TV 3 och de andra stora TV-bolagen skulle tänka att här är det en rege-

ring som har koll på hur det här fungerar, som hänger med i sin tid och som 

är aktiva. Det skulle kunna locka hit företag istället för att de sänder från 

Storbritannien. De företagen skulle kunna vara här. Varför har man inte haft 

den synvinkeln i den här lagframställningen? Man har kommit fram med en 

lagframställning som jag inte förstår hur man resonerar kring. Man har haft 

en arbetsgrupp som har jobbat i flera år med att titta över det etermediapoli-

tiska programmet. Ministern har uppenbarligen inte ens varit i kontakt med 

den gruppen. 

Det är beklämmande, herr talman. Men, som sagt, jag föreslår att det här 

ärendet bordläggs till den 29 april. Jag ska då komma med ännu flera kon-

kreta exempel på vad herr ministern måste sätta sig in i innan han lämnar 

fram en sådan här lagframställning.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! För att det inte ska finnas några missförstånd så vill 

jag betona att den mediapolitiska referensgrupp där jag själv ingår har 

inte haft kännedom om den här lagstiftningen. Vi har inte kunnat på-

verka innehållet. Jag ser det som en ren byråkratisk produkt som base-

rar sig på EU-direktiv i första hand.  

Från min sida finns det inte någon vetskap om hur det här har kom-

mit till och varför det har bedrivits utan att föras till regeringskollegorna 

för kännedom. 

Vad gäller specifikt mediaavgiften vill jag korrigera ltl Karlström. 

Centern har inte övergett tanken på en mediaavgift som grund för finan-

siering av public service. Vi är villiga att diskutera de olika alternativen, 

vi har inte stängt dörren för det. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag tänkte ta fasta på EU-direktivet som ltl Jansson 

nämnde. Det är det som är orsaken till varför den här lagen har kommit 

till nu. Jag säger också som föregående talare att många gånger använ-

der man EU-direktiv som murbräcka för att tvinga igenom lagframställ-

ningar som man egentligen inte har haft för avsikt att komma fram med. 

Det finns ingenting om mediaavgiften i AV-direktivet. Det finns inget 

EU-direktiv som säger att det måste finnas en avgift för en till televis-

ionsmottagare. Den här lagen är förkastlig, den borde göras om. Det kan 

inte vara detta som landskapsregeringen vill att ska gälla de kommande 

20 åren på Åland. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Jag kan upplysa kollegan Karlström och ledamöterna i övrigt att ambit-

ionerna är fortfarande att det ska ligga ett förslag till mediapolitiskt pro-

gram på lagtingets bord förhoppningsvis när lagtinget återkommer i 
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plenum igen den 23 maj. Vi har fått det första förslaget i retur och nu tit-

tar vi speciellt på finansieringen av public service i och med att det är 

där som det finns lite olika åsikter. Har vi råd och möjlighet att finansi-

era det över Ålandsbudgeten, dvs en form av skattefinansiering? Ska vi 

hålla kvar de nuvarande licenserna med skärpt övervakning? Eller ska vi 

övergå till en mediaavgift som drabbar alla? När det drabbar alla så vill 

jag säga att sedan kan man kanske undanta vissa särskilt fattiga befolk-

ningsgrupper som man vill värna speciellt om. Vi tror fortfarande att 

mediaavgiften skulle vara den mest rättvisa. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag håller med ltl Jansson att det nog är lite underligt att 

vänta 20 år på en ny lag om radio- och televisionsverksamhet och den 

kom på bordet i förrgår. Vi behandlar den idag. Etermediapolitiska pro-

grammet kommer eventuellt om en månad. I det programmet, som vi 

förmodligen kommer att diskutera och debattera, finns det säkert 

ganska många förslag på lagstiftningsåtgärder som borde till för att få 

det fungera. Varför kommer man då med en lagframställning nu? Varför 

har man satt så mycket lagstiftningsresurser på lagberedningen på en 

sådan här lag som innehåller allt det som den etermediapolitiska grup-

pen förmodligen kommer att lägga fram? Det är helt fel tidpunkt. Det 

här lagen borde inte vara på bordet förrän om en eller två månader, med 

beaktande av vad den gruppen har kommit fram till och vad lagtinget 

sedermera kommer att ge i uppdrag till landskapsregeringen att jobba 

vidare med. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Roger Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Det stämmer att ltl Karlströms kunskaper på områ-

det är obestridliga. Det står i den här framställningen att vi inte tar 

ställning till den pågående diskussionen om framtida finansiering. Vi 

har tittat på frågan. Gruppen som jobbar med det etermediapolitiska 

programmet har också analyserat frågan. Det är inte kristallklart hur det 

ska vara. Vi har resonerat som så att vi avvaktar den diskussionen i lag-

tinget och ser hur tongångarna är. Det är som sagt en stor fråga som 

ingen, vare sig öster eller väster om oss, har kunnat lösa på ett tillfreds-

ställande sätt. 

Det stämmer inte heller att vi inte har diskuterat det här programmet. 

Vi har diskuterat det i regeringen och lagförslaget har varit ute till grup-

perna. Vi har också i mån av möjlighet stämt av i etermediapolitiska ar-

betsgruppens betänkande och vissa av deras tankar har vi satt in i det 

här lagförslaget. Så snabbt som möjligt har vi koordinerat det här arbe-

tet. Varför det går så här snabbt är att vi har motiverade yttranden på 

oss. Vi har lovat att det ska implementeras 2011. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Skulle jag kunna få ett förtydligande? Vi har en lag framför 

oss som säger att vi ska betala en avgift om vi innehar en televisionsmot-

tagare. Jag får inte fram någonstans i den här lagen att det skulle vara 
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per hushåll. Det står att juridiska personer ska betala en avgift, som 

landskapsregeringen bestämmer, om man innehar en televisionsmotta-

gare. En televisionsmottagare idag är inte som det var förr i världen en 

tjock TV, utan det är datorer, telefoner och mediaplattor osv. Den här 

lagstiftningen betyder att alla juridiska personer som äger en sådan ap-

parat ska betala en TV-avgift. Det är ett helt förkastligt förslag enligt min 

syn. Hur kan man lägga fram ett sådant förslag när man vet att den me-

diapolitiska gruppen inom sin egen regeringsfalang håller på att arbeta 

med ett nytt sätt att finansiera detta? 

När tror vi att den här lagen ska tas i kraft? Och nästa fråga blir om vi 

ska börja revidera lagen igen beroende på vad gruppen kommer fram 

till? 

Minister Roger Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Det är just det som är problematiken. Vi har en pro-

cess hotande över oss angående det här direktivet som bör implemente-

ras. Som jag beskrev kortfattat i mitt anförande så var det först efter års-

skiftet som förvaltningen märkte att det här var mycket mera komplice-

rad lagstiftning än vad vi trodde att det var ifrån början. 

När det gäller mediaavgiften så får det bli ett skilt spår. Det får vi ta 

sedan och ändra lagstiftningen. Men det här måste vi göra och det här är 

enligt gällande lag som vi har just nu. Vi har våra lagar och förordningar 

som vi slår ihop till en lag och vi uppfyller direktivets tekniska krav. 

Kommentarerna som ltl Karlström har om paragraf för paragraf, det 

är säkert mycket förnuftiga tankar. Den information som jag har fått är 

att det här är minimikrav enligt EU-direktiv. Vi måste följa det.  

Ltl Karlström tog upp § 13 funktionsnedsättning för personer och hur 

det ska kunna fungera. Det är helt rakt enligt artikel 7 i det här direkti-

vet. Vi måste göra så här. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag har så svårt att förstå sådana här lagframställningarna 

när man hävdar att det är EU-direktiv och att vi måste göra på det här 

sättet. Vi ändrar vår egen lagstiftning, vissa paragrafer är uppenbarligen 

EU-direktiv och vi har inte möjlighet att påverka och skriva någonting 

annat utan det är bara att göra ctrl C och ctrl V på vad politikerna i Brys-

sel säger. I samma lag står det uppenbarligen inte någonting om avgift 

för televisionsmottagare. Man använder EU-direktivet och säger att det 

här måste vi göra på grund av att vi har lovat att det ska göras inom 

2011.  

I retoriken blir argumenten att ett EU-direktiv säger att vi måste be-

tala en avgift om vi har en televisionsmottagare, men så är det ju inte.  

När man har jobbat på en lag i över ett års tid så tycker jag att man 

kunde ha kommit med lite mera visioner. Vad vill man ha ändrat? På 

vilket sätt vill man att medialandskapet ska se ut på Åland? Den här la-

gen är en katastrof. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Under diskussionen har ltl Fredrik Karlström föreslagit att 

ärendet ska bordläggas till den 29 april. Ärendet kommer därför att bordläggas. Önskar 
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någon uttala sig om bordläggningstiden? Ärendet är bordlagt till den 29 april. De som 

finns på talarlistan beredas möjlighet att uttala sig.  

Ltl Johan Ehn 

Herr talman! Jag har lite svårt idag att bestämma mig om jag ska tycka att det 

är lätt eller svårt att vara i opposition. Jag vet inte heller om jag ska skratta el-

ler gråta. Efter att ha hört den här diskussionen så här långt blev jag nästan 

gråtfärdig. 

Att regeringen lägger fram ett förslag till en ny lag som får kritik av oppo-

sitionen hör till spelets regler. Men när svaret från en del av regeringen sedan 

säger; "skyll inte på oss, det här är inte vårt fel", då blir jag konfunderad. Hur 

ska man hantera det som oppositionspolitiker?  

Enligt mig bygger parlamentarismen på att regeringen lägger fram förslag 

som man är överens om att man vill genomföra i parlamentet. Men så verkar 

det inte vara här. Lyssnar jag på ltl Harry Jansson, centergruppledare, var 

svaret; "skyll inte på oss vi vet ingenting".  

Det blir inte lätt för kulturutskottet att behandla den här frågan. Hur ska vi 

veta vad som är rätt och fel i det här nu? I princip kan man säga att regering-

en kommer till oppositionen och ber om att vi ska genomföra det här åt dem. 

Det kommer att kräva en hel del funderande åtminstone ifrån min sida. 

Herr talman! Sedan till själva innehållet i lagstiftningen. Jag delar till vissa 

delar den kritik som ltl Fredrik Karlström framförde här. Det finns ett antal 

olika definitioner som blir rätt svåra att följa med. Man har använt sig av AV-

direktivet som grund. När man läser lagstiftningen så om man skulle gå till-

baka till direktivet och läsa det också så skulle man ha lättare att följa med 

varför saker och ting blir som då blir. Att bara läsa lagens definitioner av sa-

ker och ting så då blir det nästan omöjligt att hänga med. 

Jag ska ta ett exempel; definitionen av begreppet televisionsmottagare i § 2 

punkt 6. Definitionen säger; "anordning för mottagning av televisionssänd-

ning". Okej, vad är då en televisionssändning? Det måste man också försöka 

få reda på. Då läser man punkt 14 i samma paragraf; "en sändning av televis-

ionsprogram som huvudsakligen består av rörliga bilder med eller utan ljud 

som tillhandahålls med hjälp av elektroniska kommunikationsnät och som 

är avsedd att tas emot samtidigt av allmänheten enligt en fastställd pro-

gramtablå." Vad är då en televisionsmottagare? Är den här, som jag har 

framför mig, en televisionsmottagare om jag kan koppla upp den mot Inter-

net och där titta på TV? Är min mobiltelefon, som jag normalt har i fickan 

men ligger nere på min bänk nu, en televisionsmottagare? Är datorn som jag 

har hemma en televisionsmottagare? Ingenting av det här har man egentligen 

gått igenom, vad jag kan se vid mina första genomläsningar av den här lag-

stiftningen. Vad är definitionen av det här? Det är grunden för att vi överhu-

vudtaget ska komma vidare till frågan om vi ska betala för att ha en televis-

ionsmottagare.  

Ännu mer konfunderad blir jag när jag ser det register som landskapsrege-

ringen ska upprätthålla över folk som har TV-mottagare, när det i § 27 står att 

man som innehavare av en TV-mottagare ska anmäla antalet TV-mottagare 

till landskapsregeringen. I dagsläget är avgiften inte uppbyggd på antalet TV-

mottagare utan avgiften är uppbyggd på att man har en TV-mottagare. Varför 

vill landskapsregeringen att vi ska ange antalet? Om min telefon och min da-

tor också ska anses som TV-mottagare så betyder det att jag har två samt två 
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TV-apparater, det vill säga fyra. Har det någon betydelse för landskapsrege-

ringen när det gäller avgiften? Varför är man så intresserad av den biten?  

Herr talman! Det här leder till den största kritiken som jag har mot försla-

get som sådant, vilket ltl Karlström också var inne på, dvs att ordningsföljden 

är fel. Man jobbar med en uppdatering av det etermediapolitiska program-

met. Vi har blivit lovade programmet under hela den här regeringsperioden, 

det har inte kommit ännu. Vi har några månader kvar ännu. I det program-

met ska man ta ställning till många av de här grundläggande frågorna om hur 

vi vill se framtiden. Hur ska finansieringen av public service se ut? Hur ska 

den tekniska sändningsutrustningen organiseras? Är det Ålands radio som 

ska äga den sändningsutrustning som idag används för att sprida public ser-

vice eller borde någon annan äga utrustningen? Listan på frågeställningarna 

kan göras lång. Jag antar att landskapsregeringen hade det här i åtanke när 

man gick in för att skriva i regeringsprogrammet att man behövde göra en 

översyn av det etermediapolitiska programmet. 

Visserligen har jag en förståelse för om EU-kommissionär ligger en i nack-

en så måste man se till att fylla upp de krav som finns i de direktiv som har 

kommit. Fortsättningsvis kan man ändå bara inte lämna den här frågan, nu 

gör vi det här och sedan kommer vi tillbaka senare med de andra bitarna, om 

de dessutom ligger nära på varandra.  

Vi har från oppositionens sida förstått att ni är på gång med det etermedi-

apolitiska programmet. Det skulle kanske kasta på en månad med att lägga 

fram det här lagförslaget och de tankegångar som finns i det etermediapoli-

tiska programmet. Jag förstår inte det här.  

Herr talman! Det kommer att bli en grannlaga uppgift för kulturutskottet 

att ta sig an det här. Framförallt efter att vi nu har blivit varse om att den ena 

parten, i det här fallet minister Roger Eriksson från landskapsregeringen, 

lägger fram ett lagförslag som centern med partiordföranden Harry Jansson i 

spetsen säger; skyll inte på oss! Hur tusan, bästa kollegor, ska vi behandla 

den här frågan vidare? Tack, herr talman!   

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Nu vill vi ju inte att ltl Ehn ska bli tårögd, så vi ska 

försöka ta det kort och koncist. Jag svarade på ltl Fredrik Karlströms 

fråga om varför det inte finns ett spår av det eterpolitiska programmet i 

det föreliggande lagförslaget. Ja, det är för att det här lagförslaget till ny 

lag om radio- och televisionsverksamhet har tagits fram vid sidan av det 

mediapolitiska arbetet. Jag bara upprepar, det har inte varit till den me-

diepolitiska gruppen för beredning eller för någon form av remiss. Vi 

nämns ju inte heller i beredningsavsnittet om hur lagförslaget har han-

terats.  

Vad gäller att centern som lagtingsgrupp står bakom det eller inte så 

har vi konstaterat på gruppmötet att det här är en byråkratisk framställ-

ning, som vi ser det. Är det nödvändigt på grund av det sedvanliga EU-

hotet att få igenom det här så då är vi beredda att släppa igenom det. Vi 

står bakom lagförslaget. Det är en annan sak att lagförslaget saknar poli-

tisk förankring. 
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Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag vet inte om jag blir mycket klokare, framförallt inte av 

det sista: "Vi står bakom lagförslaget, men det saknar politisk förank-

ring". Betyder inte att stå bakom någonting att man också har den poli-

tiska förankringen? Att man politiskt ställer sig upp och säger att det här 

är okej. Jag förstår tankegången om EU-kommissionens direktiv ligger i 

grunden och att man hotas av att detta dras inför domstol att man har 

bråttom i den här frågan. Men man kan ju inte på något sätt, från något 

av regeringspartierna, undandra sig ansvaret för processen med arbetet 

att nå fram till förslaget som ligger här nu. Man säger att man inte i den 

etermediapolitiska gruppen har varit med och diskuterat frågorna. Det 

råder ett visst tvivel kring den biten. Jag tyckte att jag i en replik hörde 

minister Roger Eriksson säga att man visst hade berört de här frågorna i 

den etermediapolitiska gruppen. Där finns ytterligare frågeställningar 

som man kanske kan få lite ljus över genom fortsatt replikskifte här.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Med politisk förankring menar jag att det inte finns 

någon form av politik i själva processen. Det har tagits fram av lagbe-

redningen och kansliministern på tu man hand. Vi har inte gett politisk 

input i processen.   

Är det så att vi har EU-domstolen runt hörnet igen är vi naturligtvis 

tvungna, som vanligt, att släppa igenom det utan att fördröja processen. 

Att vi då ifrån centerns sida skulle ha börjat bearbeta ett 60 sidor långt 

dokument i sista stund är inte praktiskt möjligt. Vi förlitar oss att de 

som har tagit fram det här förslaget har den sakkunskapen som EU-

rätten i det här fallet kräver. 

Sedan vad gäller de övriga bitarna i det mediepolitiska programmet 

upprepar jag att den 23 maj har lagtinget ett mediapolitiskt program på 

bordet. Först då vet vi i vilken mån det finns majoritet för den ena eller 

den andra varianten för att finansiera public service framöver.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Det är helt tydligt att ltl Harry Jansson och jag har olika 

syn på vad regeringsarbetet går ut på. Under den tid som jag satt i lag-

tinget och stödde en regering så var jag inte i den situationen att jag 

först här, när vi fick ärendet på våra bänkar, tog ställning till huruvida 

ett ärende var bra eller inte. Det var en process som hade jobbats ige-

nom och jag som tillhörde en av de stödande partigrupperna hade varit 

med och gett mina åsikter redan i ett tidigare skede. Inte ska man ge 

sina kommentarer hux flux när förslaget ska läggas. Vi hade varit med 

under beredningsarbetet som regeringen gjorde. Det tycker jag är ett na-

turligt sätt att jobba i en regering. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Roger Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Det har väl redan kommit fram i ett tidigare replik-

skifte här, men jag kan väl poängtera att den här framställningen bygger 

på att vi har en EU-domstolsprocess i nacken på oss. Vi fick motiverat 
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yttrande. Vi framförde i fjol att vi under våren 2011 ska implementera 

den här lagstiftningen. Varför det svällde ut var p.g.a. det som jag just 

nämnde, när beredningen började titta på det så såg man att det inte var 

så enkelt som man trodde. Därför blir det två spår.  

Det mediepolitiska programmet kommer i maj. Där kan vi diskutera 

hur man ska sköta finansieringen av public service. Det är en fråga som 

vi har vänt och stött på, men det är fortfarande oklart hur det ska gå. 

Den politiska processen måste fortsätta. 

Sedan en liten detalj. Ltl Ehn nämnde olika teknikerna att kunna ta 

emot bilder. I texten sägs att det audiovisuella direktivet omfattar alla 

audiovisuella mediatjänster oavsett sändningsteknik. Alla teknikmöjlig-

heter ska vara inom samma regelverk. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Till det sista skulle jag vilja ha minister Roger Erikssons 

definition. Är det så att min mobiltelefon är en mottagare som jag ska 

anmäla eller inte? Jag kan inte läsa det ur den definition som finns i 

dagsläget, inte ens med det tilläggssvar som jag fick nu. Ska jag anmäla 

att jag har en dator hemma?  

Tillbaka till processens gång. Jag skulle också där vilja ha ett klarläg-

gande. Menar minister Eriksson att skillnaden på en månad, mellan att 

lägga fram det etermediapolitiska programmet och att lägga fram försla-

get till ny radio- och TV-lag, skulle hota oss att bli dragna inför EU-

domstolen? Är det på det viset att tiden är så knapp också för lagtinget 

att behandla det här ärendet? Eller hade det funnits en möjlighet att 

jobba parallellt med dessa båda den sista biten och få dem presenterade 

samtidigt i lagtinget?  

Minister Roger Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Med tanke på lagstiftningstekniken och lagstiftning-

skontrollen har vi från förvaltningen fått den uppfattningen att det är 

väldigt brått.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Jag återupprepar frågan. Definitionen väldigt bråttom kan vara rätt vid. 

Är det en månad som det skiljer på? Om detta hade kommit till oss sam-

tidigt som det mediapolitiska programmet, hade man ändå kunnat be-

handla dem parallellt? Annars betyder det att minister Roger Eriksson 

säger åt oss att utskottsbehandlingen borde ha varit klar igår.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Olof Erland, replik 

Talman! Jag är lite förvånad över den här diskussionen. Min bedömning 

var, när vi fick det här utskickat för kommentarer, att det här var frågan 

om en implementering av direktivet och man kunde se pragmatiskt på 

det.  

I de diskussioner som jag har varit med om har man också konstate-

rat att det är i det mediepolitiska programmet som de politiska riktlin-

jerna läggs upp och det är en annan process. Finns det felaktigheter och 

problem i den här framställningen så är det väl bra att man så fort som 
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möjligt gör undan det. Jag kan inte se annat än att det i huvudsak skulle 

vara tekniska transformeringar av ett EU-direktiv, vilket man i förvalt-

ningen bör göra så fort som möjligt. Vi vet att det är trångt med tid och 

vi vet att utskotten och lagtinget kanske inte har så mycket att göra i 

maj. Lagtinget ska alltid ha beredskap att jobba, det är min åsikt. Jag vet 

att den åsikten avviker från de flesta andras åsikter här i lagtinget. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Talman! Till det sista tror jag att ltl Olof Erland och jag har ganska lika 

åsikter. Jag tror till och med att vi kan läsa beslut om detta i talmans-

konferensen kring att jobba. Jag har kanske varit en av dem i talmans-

konferensen som har drivit starkast på att vi borde förändra våra arbets-

tider så att vi faktiskt utnyttjar den tid vi har. Det vore trevligt om ltl 

Olof Erland kunde ge mig det erkännandet eftersom det kom som en li-

ten pik i en replik gentemot mig. 

Tillbaka till ordningsföljden, med tanke på att det finns så pass myck-

et av frågorna som kommer att beröras i det etermediapolitiska pro-

grammet, som det också finns en beröringspunkt till i det här lagförsla-

get, så tycker jag att det inte hade varit orimligt för lagtinget att förut-

sätta att man fick de här två samtidigt. Framförallt inte i ett läge där 

man kommer fram till att det skiljer på en månads tid. Det etermediapo-

litiska programmet kommer till lagtinget inom maj månad, fick vi just 

höra, och det här lagförslaget ligger på bordet nu. Då borde man kunna 

samordna det här arbetet. Det som framförallt fick mig att reagera var 

det som er regeringskumpan, ltl Harry Jansson, var inne på, att man 

inte visste någonting och inte var ansvarig för det här. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! När det gäller utskottens beredskap att jobba på olika ti-

der, så är jag inte ensam, vi är två. Jag håller med ltl Johan Ehn i det här 

fallet. Han och jag har samma uppfattning.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Den här diskussionens fokus ska nog inte ligga på huruvida lag-

tingets medlemmar är beredda att arbete eller inte. Jag tror att vi alla ställer 

upp och jobbar precis när det behövs. Jag ska inte tala för alla, kanske ltl Olof 

Erland har andra erfarenheter. Men vi för vår del är beredda att jobba när-

helst det behövs. 

Ledamöterna Karlström och Ehn har fört fram väsentliga och viktiga frå-

gor, som tillsvidare är obesvarade från regeringsbänken. Jag håller med om 

den diskussionen att visst vore det bättre om man först kom med det politiska 

dokumentet, det etermediapolitiska programmet, som man har talat om i 

åratal att ska komma till behandling i lagtinget. Efter det sedan skulle man 

använda lagstiftningsinstrumentet för att genomföra de politiska förändring-

ar man önskar. 

Det vore nog väldigt viktigt att man redogör för hur den här lagstiftningen 

och det etermediapolitiska programmet hänger samman och att de är följd i 

färg. Visst blir det problematiskt att först ta en lag och sedan komma med ett 
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politiskt program. Det vore kanske skäl att ha turordningen omvänd eller åt-

minstone parallellt. 

Jag tycker att landskapsregeringen nu försätter lagtinget återigen i en väl-

digt prekär situation. Nu är det igen EU som flåsar oss i nacken, det är 

tidsnöd utan dess like, lagstiftningen ska gå som tåget igenom lagtinget och 

många, många väsentliga frågor, som ltl Karlström och Ehn har ställt är ännu 

obesvarade.  

Man blir också väldigt tveksam när man hör att regeringspartierna inte 

heller har behandlat den här lagstiftningen ordentligt. Man är tydligen inte 

ens eniga om huruvida den här lagen är förankrad eller inte i lagtingsgrup-

perna. 

Det här betyder att åter en gång ska lagtingets utskott fungera som lagbe-

redare. Det är inte första gången. Det har hänt många, många gånger. Kul-

turutskottets medlemmar borde snart få någon slags lagberedartillägg på lö-

nen.  

Man undrar varför inte landskapsregeringen upphandlar tillräckliga lagbe-

redarresurser så att man inte behöver sätta lagtinget i den här svåra situat-

ionen ännu en gång. Att få lagberedningen att fungera måste vara nästa rege-

rings viktigaste prioritering. Det som är självstyrelsens hjärta. Det verkar som 

om det är dags för en ballongsprängning eller någonting liknande. 

Jag stöder en bordläggning till den 29 april. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Det var mycket elände med den här framställningen. Vad 

tycker ltl Gunell om själva ärendet som sådant?  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Det är en mycket omfattande lagstiftning. Jag ber att få återkomma efter 

bordläggningen. Vår mediagrupp kommer att sammanträda i påsk. De 

är villiga att jobba också på loven. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Lantrådet Viveka Eriksson 

Talman! Jag förstod överhuvudtaget inte de här påhoppen som ltl Gu-

nell kommer med till landskapsregeringen. Vad är det för prekär situat-

ion som landskapsregeringen sätter lagtinget i för att vi för över en lag-

framställning som har beretts under ganska många månader? Det är en 

väldigt teknisk lagframställning när det gäller radio- och TV-

verksamhet.  

Det har sin upprinnelse i att vi är fem före domstolsprocess också i 

det här ärendet. Vi tog i den här frågan senaste höst. Då levde vi länge i 

tron att det här är en enkel åtgärd för att sätta direktivet ikraft. Men det 

visade sig vara mycket, mycket mer problematiskt. 

Vi har vikt en av våra duktiga lagberedare som har hållit på och jobbat 

5-6 månader med det här ärendet. Jag tycker att ltl Camilla Gunell på ett 

fult sätt hoppar på lagberedaren när hon står här och ondgör sig över att 

det här är en dålig lagframställning. Jag tycker att det ska vara upp till 

bevis och hon bör peka på bristerna. Det är klart att det alltid finns de-

taljer som man hittar under arbetets gång, det hittar man också i ut-
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skottsarbetet och det är helt naturligt. Det är så som vårt system ska 

fungera att man i utskotten fördjupar sig i lagframställningarna. Jag 

tycker att det var konstigt påhopp. 

Däremot är det en problematisk situation att vi inte redan har fört hit 

det mediapolitiska programmet. Till den delen ger jag de ledamöter rätt 

som har varit upp och sagt att man gärna skulle ha sett det mediepoli-

tiska programmet före den här framställningen. Det skulle jag gärna ha 

sett också. Problemet är fortsättningsvis att den här lagstiftningsåtgärd-

en måste vi få fram för att någorlunda vara i fas när det gäller imple-

menteringen av radio- och TV-direktivet. 

Jag förstod inte vilken svår situation vi sätter lagtinget i för att vi 

skickar hit den här framställningen? Jag tror att det är den 18:e eller 

19:e framställningen. Lagberedarna har jobbat på bra och vi har också 

upphandlad lagberedning så mycket det bara går. Vi har flera lagpaket 

som har upphandlats.  

Att trygga kvaliteten i hela lagstiftningsprocessen är en sak som vi har 

vinnlagt oss om att vi ska komma vidare med och där vi alla är delaktiga 

och har en roll och ett ansvar att förbättra kvalitén. Till den delen har vi 

också i årets budget lagt in medel för att genomföra lagstiftningskon-

troll. Vi har sett att det behövs. Man håller nu på att klargör hur man ska 

göra det och det kommer att ligga på kansliavdelningen. När det gäller 

tekniska problem med lagstiftningsåtgärder så tar vi vårt ansvar också 

där. 

Det mediapolitiska programmet kommer också att komma till lag-

tinget och då får vi en mer allmän diskussion kring mediapolitiken. TV- 

och radiodirektivet som nu implementeras innehåller väldigt mycket 

teknik. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Lantrådet kanske missade inledningen av den diskussion-

en? Jag hänvisade i mitt anförande till tidigare talare som påtalade 

många frågor som fortfarande är oklara med den här lagstiftningen. 

Frågorna får inte heller här i salen något svar av ansvariga ministern.  

Visst försätter landskapsregeringen lagtinget i en svår situation. Det 

är tidsnöd och det här borde egentligen ha varit taget för länge sedan ef-

tersom EU flåsar oss i nacken. Varför har man inte kunnat ta till de lag-

beredarresurser som behövts för att få det i god tid till lagtinget? 

Det här är inte första gången som det kommer lagstiftning som har 

gjort att utskotten har fått jobba oerhört mycket med lagberedningsar-

bete, framförallt kulturutskottet om man tänker på det jobb som lades 

ner på gymnasielagen.  

Jag hoppar inte på någon lagberedare. Det är definitivt det politiska 

ansvaret som jag har tagit upp till diskussion.  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Ltl Gunell pratar om tidsnöd. Det här arbetet påbörjades redan 

på hösten just för att det var ett ärende där vi måste få fram nödvändig 

lagstiftning. Det visade sig att det inte gick med de enkla åtgärder som vi 

först hade trott. Därav har det tagit så pass länge. En av våra duktiga 

lagberedare har jobbat med det här och har varit helt avdelad i sex må-
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nader för att ta fram det här underlaget. Det är en person som också ti-

digare har jobbat med radiolagstiftning och kan det här området. För 

det är inte alldeles enkelt att tränga in i det området. Till den del det inte 

finns svar på de frågor som ni har ställt så den debatten känner jag fak-

tiskt inte till. Det är ju saker som man får reda ut. 

Jag tycker inte heller att det är underligt att det i en sådan här svår 

lagstiftningsåtgärd finns många frågor. Den här lagstiftningen är jät-

tesvår att tränga in i. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Det kommer en stor tjock lunta med lagförslag. Man känner inte till 

huruvida det är i paritet med de politiska riktlinjerna inom mediapoliti-

ken. Man försätter lagtinget i tidsnöd genom att komma hit med fram-

ställningen så pass sent. Dessutom meddelar man från salen att en del i 

regeringsgrupper knappt har lärt känna det här förslaget och just och 

just tar ansvar för det. Nog sätter regeringen lagtinget i en mycket pre-

kär och underlig situation. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Vi började jobba med det här ärendet under hösten och det har 

tagit den här tiden. Det är så tyvärr när man går in en så här svår lag-

stiftning. Också debatten här idag har avspeglat att den här lagfram-

ställningen faktiskt är ganska svår. 

När det gäller de politiska bedömningarna i lagen så är det främst 

diskussionen om på vilket sätt uppbörden av mediaavgifterna eller TV-

avgifterna ska tas in. Det är en diskussion som vi ännu inte är klara med 

och som fortgår i landskapsregeringen. Det kommer att kräva ytterligare 

en lagstiftningsåtgärd, kanske inte precis i den här lagframställningen. 

Men vi behöver ha någon form av public servicelag efter att det medie-

politiska programmet är behandlat i lagtinget. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag hör väl till dem som i mitt anförande också uttryckte 

mig i att landskapsregeringen satte lagtinget i en svår situation. Jag vid-

håller det. När jag gick in i salen så hade jag en liten annan syn på den 

här lagstiftningen. Jag tyckte den var svår, jag tyckte den var komplice-

rad och det fanns saker som jag hade stora frågetecken kring. Men efter 

att ha hört regeringskumpanen till lantrådet och dess ordförande, när 

det framfördes kritik kring de här frågorna, så slog han ut händerna och 

sade att han inte har något ansvar. Då måste också lantrådet förstå att vi 

i oppositionen känner det ganska hopplöst att försöka förstå oss på vil-

ket spel som egentligen pågår och på vilket sätt som parlamentarismen 

fungerar.  

Min kritik bygger på att det parlamentariska systemet i den här frå-

gan verkar helt satt ur spel nu igen, tyvärr.  
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Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Då förstår jag lite bättre. Jag uppfattade det som att lagtinget 

försattes i en sådan svår situation på grund av lagberedningens brister 

som ltl Gunell uttryckte det.  

Att det parlamentariska läget är problematiskt för oppositionen kan 

jag precis förstå att man tycker. Jag tror inte det är något problem för 

oss som ingår i majoriteten. Vi har lite olika åsikter i olika frågor. Så 

fungerar det. Vi är två oberoende partier som ändå till största delen har 

jämkat ihop oss. När det gäller mediaavgiften och de diskussionerna så 

är vi ännu inte klara med det mediepolitiska programmet. I det pro-

grammet kommer det att vara mera politik. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Visst kan det vara på det sättet som lantrådet nu beskriver. 

Jag har väldigt svårt som oppositionspolitiker att acceptera att det finns 

någon som står bakom förslaget som sedan kan slå ifrån sig och säga att 

man inte vet någonting, utan det är någon annan som har gjort det. Det 

är för mig ett väldigt konstigt sätt hur det politiska arbetet ska föras.  

Jag hade ett antal olika frågeställningar som jag försökte föra upp till 

diskussion här, också till den ansvariga ministern i fråga. Det skulle 

kunna vara bra om ministern försökte komma upp i någon typ av dis-

kussion kring de frågorna under den fortsatta behandlingen. Annars 

kommer vi att ha massor med obesvarade frågor när det gäller utskotts-

behandlingen. Jag såg det också utgående från den sits som jag sitter på 

i kulturutskottet när ska försöka dra det här arbetet vidare. När det 

ställs frågor, både från ltl Fredrik Karlström och från mig så hade det 

varit bra att kunna få lite svar.   

Min största kritik handlar om den parlamentariska situationen som 

blir helt ohållbar att förstå sig på från oppositionens sida i alla fall. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Tack, jag konstaterar vad ltl Ehn säger. Det finns inte desto mera att 

säga, tycker jag. 

Vi ska givetvis se till att man får svar på alla de frågor som ställs an-

gående den här lagframställningen. Det bör ministern svara på eller jag 

beroende på vilka frågor som har ställts. Jag har inte riktigt koll på dem 

nu. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Tack, herr talman! Lantrådet säger att hon gärna skulle ha sett att det 

mediapolitiska programmet skulle ha kommit före den här lagstiftning-

en till lagtinget. Jag vill bara försäkra mig om att inte lantrådet avser att 

på något sätt skjuta över det ansvaret på mig eller ifrån sig med det här 

uttalandet, eftersom jag är säker på att lantrådet minns att vi har haft en 

grupp där båda partier har varit representerade. Förslaget har varit nog-

grant förankrat. Vi har förankrat hela förslaget i hela regeringen och fått 

grönt ljus för det och fem före ändrade sig lantrådet och lantrådets parti 

när det gäller det mediapolitiska programmet. Skulle vi ha skött det här 
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arbetet ordentligt så skulle det ha varit färdigt exakt i kvartal fyra, som 

planeringen var 2010. Den 13 januari satte landskapsregeringen tum-

men upp för det här och kort därefter kom liberalerna och satte tummen 

ner.  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det finns olika politiska åsikter i den här frågan. Jag har inte 

skyllt det här på någon. Det är som med andra frågor där vi inte är 

eniga. Då brukar vi diskutera ihop oss och försöka få fram ett enigt för-

slag. Så ska vi väl också göra i den här frågan. Jag tycker inte att det 

finns anledning att vicelantrådet och jag behöver ventilera det vidare. 

Då kan jag nästan förstå att oppositionen tycker att det är intressant om 

lantrådet och vicelantrådet börja debattera i salen. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Tack, herr talman! Jag tycker också det är viktigt att man påtar sig an-

svaret när arbetsprocessen inte har fungerat på det sätt som man kunde 

förvänta sig, samt att grupparbetet i den egna liberala gruppen inte har 

fungerat. Det skulle vara klädsamt att man påtar sig ansvaret för det 

tycker jag.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Ltl Ehn frågade sig om han skulle skratta eller gråta. Väljer man 

att gråta så tar nog tårarna slut. Det finns inte så mycket tårar att gråta. 

Jag är inte ledsen eller glad. Jag är förbannad när det går till så här som 

det har gått till i det här ärendet, om man nu får säga det, herr talman, annars 

får jag be om ursäkt för det ordet. 

Det är inte lätt att hålla sig inom lagtingsordningens bestämmelser beträf-

fande gott språkbruk, det har vi sett i andra anföranden. Man blir verkligen 

upprörd när man förfar på det här viset med de resurser som man har till 

buds för att regera landskapet.  

En minister har drygt 6000 euro månadslön. Med alla kostnader, bilöne-

kostnader osv kostar en minister ungefär en halv miljon om man räknar in 

lokaliteter under en valperiod. Det är okej tycker jag. Jag är beredd att betala 

det arvodet till hela regeringen för att de ska genomföra sitt arbete på ett ade-

kvat sätt. Men då måste man också kunna ställa höga krav. På sådana perso-

ner som har så höga löner ställer man höga krav. I det här fallet har man inte 

infriat de kraven när det gäller hur det här ärendet har skötts och hur resur-

serna har prioriterats. Jag ska förklara varför. 

För det första så måste kansliminister Roger Eriksson fråga sig om han har 

gjort rätt för den halva miljonen som skattebetalarna har satsat på honom 

under den här valperioden? Och inte bara i det här ärendet utan också i flera 

på varandra uppradade ärenden där kansliministern inte har levererat det 

som förväntats. Det här, herr talman, måste någon gång sägas här i lagtingets 

talarstol när det kommer ytterligare ett sådant här ärende. 

När det gäller prioriteringen av det här ärendet så för det första är detta 

det vanliga, det börjar bli ett mönster; "det är bråttom, det är ett EU-direktiv, 

vi har fått ett motiverat yttrande, vi blir instämda, vi får böter, vi måste 
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skynda oss". Hur mångte gången är det den här perioden? Hur mångte 

gången är det under EU-medlemskapet? Inte är vi väl riktigt ikapp ännu, för 

det gäller kommande ärenden också, som vi bara inte vet om, som jag sade 

förra gången det var så här. Mycket riktigt, det var ett ärende till.  

Vi prioriterar givetvis det här. Vi sätter lagberedningsresurser på det här 

och vi implementerar direktivet rakt av utan att ens ta i beaktande de be-

dömningsramar som finns. Vi gör precis som det står i direktivet. Är det nå-

gon annan lagstiftning med så tar vi den gamla bara, kopierar in den och 

eventuellt ändrar landskapsstyrelsen till landskapsregeringen osv. Fort iväg 

till lagtinget, det är bråttom. Utskottet gör uppenbarligen inte samma be-

handling som man skulle ha gjort om man hade gott om tid. Fort iväg, pang, 

beslut och så ikraft. Åh, vi klarade oss, vilken tur! 

Det här börjar bli ett mönster. Ska vi ha det så här? Nej, jag tycker inte att 

vi ska ha det så här. Jag säger inte heller att det här bara är nuvarande land-

skapsregeringens fel. För så här har det varit mer eller mindre under hela 

EU-medlemskapets tid. Vi måste få något annat system så att det här funge-

rar bättre. 

Det finns många andra till exempel. Det var samma sak med körkortslagen 

och fordonslagstiftningen. Vi kommer inte med helheterna, finansförvalt-

ningslagen kontra revisionspaketet osv, det är att sätta lagtinget i en obekväm 

arbetssituation att man inte får ta ställning till helheter. Det är det som vi gör 

här i lagtinget i första hand helst, om vi får be. 

Det handlar om ledarskap att prioritera de resurser man har till buds. Re-

surserna är väldigt knappa. Resurserna är väldigt knappa när det gäller att 

man har få ministrar som har få timmar om dagen. Man måste ju sova också, 

helst åtta timmar per dygn om man ska må bra. Det handlar om att planera 

arbetet på ett bra sätt. 

För att lösa det här så borde man få till stånd enklare implementering av 

EU-direktiv. Man kanske borde göra mera som man gör i Sverige. Man sätter 

direktivet ikraft genom lagstiftning, ett slags blankettlagstiftning. Det kanske 

inte passar i alla fall, men man borde undersöka det alternativet så att vi inte 

hela tiden måste släcka bränder med våra lagberedningsresurser. Man måste 

planera bättre och prioritera sin tid. 

I det här fallet ska absolut ingen skugga falla över lagberedningen och lag-

beredaren som har gjort ett strålande arbete på relativt kort tid dessutom. 

Men eftersom regeringen har prioriterat så här konstigt så kommer lagbere-

daren att få göra om en del. Åtminstone tre kapitel i den här lagen har lagbe-

redaren gjort i onödan. Efter det etermediapolitiska programmet har tagits 

ska den här lagstiftningen revideras. Det är tre kapitel. Jag räknade inte hur 

många paragrafer det var. Det femte, sjätte och sjunde kapitel ska högst troli-

gen revideras totalt.  

Skulle man ha gjort det arbetet före lagberedaren tog sig an den här lag-

stiftningen så skulle lagberedaren ha gjort båda dessa arbeten med samma 

arbetsmängd eftersom han bara skulle ha gjort arbetet en gång. Nu måste 

lagberedaren göra det här två gånger. Då rumsterar man om i lagen så att 

man måste gå igenom allting. Det finns också detaljer, i de andra kapitlen 

som jag kan återkomma till efter bordläggningen, som måste göras om efter 

det mediapolitiska programmet.  

När man började regera 2007 så måste man nog ha vetat att det här var ak-

tuellt. Man visste att det etermediapolitiska programmet var aktuellt, nog 
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borde man ha kunnat prioritera om det och gjort det först så att det arbetet 

fanns när man skulle ta sig an den här lagstiftningen. Sedan att ärendet var 

mer komplicerat än vad man visste från början beträffande EU-direktivet så 

det kan vara svårt att veta på förhand. Det kan vara lätt att vara efterklok 

Men skulle man haft det etermediapolitiska programmet klart så skulle 

inte dubbelarbetet ha varit något problem. Det är dubbelarbetet som jag kriti-

serar när det gäller användningen av lagberedningsresurserna. Nu använder 

man duktiga tjänstemän dubbelt istället för att göra allt på en gång i det här 

fallet. Vi har också sett andra fall. Det är det allvarliga. 

Innan vi har antagit den här lagen kommer det högst troligen att komma 

ett politiskt program som säger att lagen i tre kapitel är inaktuell när det gäl-

ler TV-avgiften. För den är inaktuell, det finns hur mycket bestämmelser som 

helst som man kan kritisera. Vi kan ju inte anta den här lagen. Ska vi verklig-

en lagstifta helt emot vår vilja? Nej, det har jag verkligen svårt med. 

Återigen, vi lastar vid det här ärendet i famnen på kulturutskottet, som den 

här gången inte får syssla med lagberedning eftersom lagen nog kvalitets-

mässigt är bra. Lagen är politiskt tokig eftersom det är en massa bestämmel-

ser som inte har politiskt stöd. Kulturutskottet kommer att få en grannlaga 

uppgift att försöka få det här igenom. 

Återigen till det här med planeringen, ltl Harry Jansson säger att det här 

har gjorts vid sidan av det etermediapolitiska programmets arbetsgrupp. Det 

är märkligt. Hur kan man inte veta och känna till varandras arbeten? Det lå-

ter närmast otroligt. Om det är så att kansliministern har gjort det här på ”tu 

man hand” med lagberedaren så är det ju fel. Sådant här måste samordnas 

och det måste finnas ett system för samordning inom regeringen så att den 

ena handen vet vad den andra gör. Sedan måste det också finnas ett system 

för parlamentarisk samordning så lagtingsgrupperna har ett hum om vad re-

geringen håller på med. Man måste inte vara insatt i alla detaljer men så här 

stora lagpaket måste man ha kännedom om. När man samtidigt som lagtings-

ledamot är engagerad i en arbetsgrupp som håller på att fundera på det här 

politikområdet så måste man ju få information om att det nu kommer en lag-

stiftning här. Inte kan man göra på det här viset. Det måste ju alla som hör på 

den här diskussionen förstå.  

Herr talman! Jag stannar här och återkommer efter bordläggningen.  

Lantrådet Viveka Eriksson 

Talman! Jag väntade med stor spänning på vad ltl Danne Sundman skulle 

säga om själva ärendet och innehållet. Jag fick vänta förgäves. Det var bara 

procedur och tillvägagångssätt som var föremål för ltl Danne Sundmans in-

lägg.  

I lagtinget ska landskapsregeringen lägga ett förslag och oppositionen ska 

komma med alternativ. Jag hörde inte något alternativ i sakinnehållet. Jag 

reagerade på beskrivningen av hur vi jobbar med implementeringen av EU-

direktiv. Vi har lagt en väldigt stor arbetsinsats på att systematisera upp arbe-

tet just för att vi ska komma i takt med tiden och i fas med de olika direktiven 

som vi har att implementera. EU-enheten har legat på och man har faktiskt 

nått det resultatet att vi är någorlunda fast oss själva. Vi har inte någon som 

flåsar oss i nacken och att vi kommer hit och säger att nu är det brått, brått, 

brått, som ltl Danne Sundman utryckte det. 
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Det har under väldigt lång tid varit problem med att vi hela tiden har varit 

lite efter. Nu har vi samlat ihop oss och sett till att vi håller i de här frågorna. 

Därav har väldigt mycket lagberedningsresurser gått åt till implementering av 

EU-direktiv. Det är också det som EU-medlemskapet innebär. Vi måste vidta 

lagstiftningsåtgärder inom väldigt många områden.  

Jag vill protestera mot beskrivningen av att vi på något sätt skulle missköta 

oss när det gäller EU-direktiven. Vi har verkligen gjort en stor insats här.  

Talmannen 

Talarlistan är stängd. Ärendet är bordlagt.  

Ltl Danne Sundman, replik  

Herr talman! När det gäller kritiken i sak så återkommer jag, som jag 

sade, efter bordläggningen för att inte upprätthålla lagtinget alltför 

länge eftersom det finns ett tillfälle att prata igen så sparar jag det. Jag 

kunde ha sagt det nu också. Det handlar om femte, sjätte och sjunde ka-

pitlet i huvudsak, alltså sättet att finansiera public service. Sedan finns 

det också andra detaljer i lagen som man kan ifrågasätta. Om man läser 

det mot EU-direktivet så finns det också bedömningsgrader som man 

kan ifrågasätta, vilket jag återkommer till.  

När det gäller sättet att arbeta så kritiserar jag inte att man imple-

menterar EU-direktiv. Det förstår alla här att vi måste göra och helst i 

tid. Men man måste ju då ha den övriga politiken klar. När man gör im-

plementeringen så hinner man också få med i det här fallet femte, sjätte 

och sjunde kapitlets bestämmelser så att vi inte måste först måste stifta 

en lag och använda lagberedningens och utskottets resurser. Samtidigt 

som vi antar den lagen så kommer det ett politiskt program som kanske 

t.o.m. ändrar den lagen i grunden, beroende på vad man kommer fram 

till. Det är prioriteringen och bristen på ledarskap som jag kritiserar och 

har kritiserat tidigare. Nu visar den sig alltför tydligt i det här ärendet, 

tyvärr.  

Talmannen 

Tiden är ute!  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Man måste alltid dra en gräns för hur mycket man breddar en lagstift-

ningsåtgärd. Har man ett EU-direktiv som ska anpassas så blir det ofta 

så att man säger att man borde ta med det och det och då blir lagstift-

ningsåtgärden väldigt omfattande. Omfattande betyder att det tar väl-

digt lång tid. Lång tid betyder att vi då får den situationen att kommiss-

ionen och t.o.m. domstolen flåsar oss i nacken. Därav finns behovet i 

vissa fall att göra avgränsningarna och inte ta med det som vi egentligen 

skulle vilja ta med. Om man tar det här särskilda fallet med radio- och 

TV-lagen så ville vi ta upp en detalj. Det visade sig att det blev hela lagen 

i sista ändan. Det tog 6-7 månader.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Jag förstår också att man måste dra en gräns någonstans. 

Men vi har varit med om flera fall där det kommer stora framställningar 

och där man bara tar minsta möjliga med och lämnar politiken därhän. 

Körkortslagen är ett exempel och det här är ett ännu sämre exempel där 
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man har ett programarbete som är antaget i landskapsregeringen. Pro-

grammet föreligger när man ger ifrån sig framställningen. Det här är ett 

väldigt dåligt exempel på hur det ska gå till. Man borde absolut ha flätat 

in arbetet. När arbetet har pågått samtidigt så kunde den här gruppen 

ha förankrat det dels hos lagtingsgrupperna i regeringen men också hos 

lagberedaren. Då slipper lagberedaren göra jobbet två gånger. 

Man måste prioritera lagberedningsresurserna bättre. Det är duktiga 

människor som jobbar på lagberedningen och de har hög kapacitet. Men 

om man låter dem göra allting två gånger så är det klart att inte resur-

serna räcker till.  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det handlar inte om att göra det två gånger. Det kan bli fråga 

om vissa kompletteringar. I det här särskilda fallet handlar det just om 

uppbörden för public service uppdraget. Det är en åtgärd som man 

eventuellt i den här lagstiftningen kan behöva göra en viss revidering i. 

Det kan också mycket väl vara i en annan form av lagstiftning som vi tar 

in det.  

Ltl Danne Sundman målar upp en alldeles för yvig bild av det här 

tycker jag.  

Uppbörden av public service uppdraget är en sak som vi ska åter-

komma med. Där kommer det också att krävas någon form av ändring i 

lagstiftningen eller ny lagstiftning.  

Det här är implementering av ett EU-direktiv som ledde till att hela 

radio- och TV-lagen gjordes om. Gränsdragningen var att direktivet 

måste implementeras. Man gjorde också bedömningen att man måste ta 

in allt det här andra. Då blev det så här stort och omfattande och det tog 

väldigt lång tid.   

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Ärendet bordläggs till fredagen den 29 april.  

Tredje behandling 

2 Avfallsdirektivet 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 6/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 12/2010-2011) 

I tredje behandling kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid 

andra behandlingen eller att förkasta förslaget. Först tillåts diskussion och efter det fö-

reläggs lagförslaget för antagande. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Först föreläggs förslaget till ändring av landskapslagen om renhållning för antagande i 

tredje behandling. Begärs ordet?  

Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är 

avslutad.  

Föreläggs förslaget till  ändring av landskapslagen om miljöskydd för antagande i tredje 

behandling. Begärs ordet?  

Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är 

avslutad.  

Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling.  

http://dokument.lagtinget.aland.fi/handlingar/2010-2011/FR12/#_Toc283631451
http://dokument.lagtinget.aland.fi/handlingar/2010-2011/FR12/#_Toc283631452
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Diskussion? Ingen diskussion. 

Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.  

Ärendet är slutbehandlat. 

Tredje behandling 

3 Ändring av fornminneslagen 

Kulturutskottets betänkande (KU 4/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 13/2010-2011) 

I tredje behandling kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid 

andra behandlingen eller att förkasta förslaget. Först tillåts diskussion och efter det fö-

reläggs lagförslaget för antagande. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Förslaget till landskapslagen om ändring av 2 och 12 § landskapslagen om fornminnen 

föreläggs för antagande i tredje behandling. Begärs ordet?  

Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är 

avslutad.  

Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling.  

Diskussion? Ingen diskussion. 

Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat. 

Första behandling 

4 Posttjänster 

Lagutskottets betänkande (LU 22/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 15/2010-2011) 

Först tillåts en allmän diskussion och efter det kan det väckas förslag om att ärendet ska 

remitteras till stora utskottet.  

Diskussion.  

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Vi har tidigare här i lagtinget behandlat världspostkonvention-

en. Den gick ut på att försöka harmonisera posthanteringen i alla länder. Vi 

kunde då konstatera att de nordiska länderna har system för att uppfylla 

konventionens krav. 

I den här framställningen finns det en anpassning till ett EU-direktiv som 

definierar begreppet samhällsomfattande tjänster. Det görs för att vissa av 

dessa tjänster ska vara mera värda skattebefriade. För Ålands del betyder det 

att vår postlag är relativt modern, men måste anpassas när det gäller mervär-

desskatten och definitionen på tjänster å ena sidan och å andra sidan när det 

gäller viktgränser för paket. Det är brådskande med den här lagframställ-

ningen därför att riksdagen behandlar det här. Man vill att systemen harmo-

niseras när det gäller beskattningen så att det inte blir oklarheter i vilka situ-

ationer man ska påföra skatt och inte påföra skatt. 

Utskottet har gått igenom definitionerna och försökt klargöra så gott det 

går att de ska vara korrekta. Det har inte varit alldeles lätt att jämföra med 

riksdefinitionerna eftersom man där har lite andra språkliga utgångspunkter 

i vissa fall när man översätter. Man har också haft det här under behandling i 

riksdagen. Det torde vara klarerat att den definition som landskapsregering-

en föreslår är korrekt när det gäller samhällsomfattande tjänster.  
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Vi har gjort en teknisk ändring i § 4. Vi har bytt ut ett kommatecken till 

samt för att förtydliga något och för att det ska hålla sig till de principer som 

gäller uppräkningar i lagstiftningen.  

Talmannen 

Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Väcks förslag om remiss till stora utskottet? 

Ingen remiss. Ärendets första behandling är avslutad.  

Enda behandling 

5 Redogörelse enligt 32 § lagtingsordningen för tiden 1 november 2009 - 31 oktober 

2010 

Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande (SjpN 1/2010-2011) 
Landskapsregeringens redogörelse (RS 1/2010-2011) 

Först tillåts diskussion och efter det vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. 

Vtm Gunnar Jansson 

Värderade talman! De två föregående ärendena bär vittnesbörd om det allom 

kända men ändå viktiga iakttagelsen att självstyrelsepolitiskt har Åland själv-

styrelse gentemot Finland. Gentemot EU har vi inte självstyrelse.  

Betänkandet som ligger till grund för behandlingen av detta ärende följer 

strukturen i landskapsregeringens redogörelse. Redogörelsen var tämligen 

omfattande. Den gav nämnden anledning att höra 26 sakkunniga varefter 

nämnden enades om att framföra 16 synpunkter som uppmanar och upp-

muntrar landskapsregeringen att arbeta vidare med självstyrelsepolitiska frå-

gor som väsentligen berör landskapets författningsenliga rättigheter, såsom 

32 § lagtingsordningen formulera syfte med redogörelsen. 

Lika som tidigare har nämnden behandlat både återkommande långkörare 

och helt nya ärenden. Det visar på långsiktigheten och samtidigt dynamiken i 

självstyrelsepolitiken. Ärenden som rör grunden för självstyrelsesystemet dvs 

svenska språket, utbildningen, hembygdsrätten, jordförvärvsrätten, närings-

rätten samt respekten för demilitariseringen och neutraliseringen är det på-

kallat att regelbundet diskutera och debattera i lagtinget. Då har alla lagtings-

ledamöter möjlighet att medverka i debatten och därmed få nämndens med-

lemmar ett breddat perspektiv när nämnden rådgör med landskapsregering-

en i löpande självstyrelsepolitiska frågor från tid till tid. 

Dynamiken i självstyrelsepolitiken illustreras t.ex. av att nämnden konsta-

terar att ett mycket bra underlag för en reformering av självstyrelsesystemet 

föreligger. Man kan med fog säga att denna responsdebatt torde vara årets 

viktigaste självstyrelsepolitiska tilldragelse. Därför är det också naturligt att 

responsdebatten får gå utanför redovisningsperioden, perioden mellan 1 no-

vember och sista oktober. 

Herr talman! Under motsvarande debatt i fjol, för ett år sedan, framförde 

landskapsregeringen att det i hög utsträckning är en fråga om tillgång till re-

surser om regeringen ska kunna fullgöra allt det som nämnden har syn-

punkter på. Jag konstaterar dels att landskapsregeringens medlemmar har 

mer än nog att arbeta med, dels att det tillhör en normal parlamentarisk ord-

ning att parlamentet ställer krav på exekutiven. Det är det som är själva 

spänningen och märgen i det parlamentariska systemet. Därför innehåller 

nämndens betänkande både uppmaning och uppmuntran. 
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Utgången av riksdagsvalet i söndags medförde ett komplicerat parlamenta-

riskt läge i Finland. Regeringsförhandlingarna ser ut att bli segslitna, även 

om Finland har vana av mångparti regeringar med varierande sammansätt-

ning. Riksdagen och riksdagsgrupperna är centrala aktörer när det gäller att 

bilda regering och skriva regeringsprogram. Nästa riksregerings samman-

sättning och innehållet i dess regeringsprogram kommer att ha betydelse för 

Åland. På ett allmänt plan märks detta främst i frågan om den ekonomiska 

politiken och sysselsättningspolitiken samt om förhållande till EU och övrig 

Europapolitik.  

I självstyrelsespecifika frågor nämner självstyrelsepolitiska nämnden 

främst reformeringen av självstyrelsesystemet, fortsatta reformer av Finlands 

grundlag, svenska språket, språket i utbildningen, allmänna kollektivavtal 

och Ålands demilitarisering och neutralisering. Dessa frågors skötsel förut-

sätter förtroende mellan parterna i självstyrelsesystemet samt fungerande 

och hållbara förhandlingsstrukturer. Även andra mer eller mindre öppna frå-

gor som nämnden har behandlat såsom skattegränsen, det ekonomiska sy-

stemet och beskattningen samt reservelkraftsförsörjningen och inmat-

ningstariffssystemet vid produktion av förnyelsebar energi förutsätter att 

Ålandsfrågornas hantering i Helsingfors vilar på en säker grund. Det vore en-

ligt min mening mycket önskvärt med en allmän skrivning om detta i riksre-

geringens regeringsprogram och detta oberoende av regeringens samman-

sättning. 

Skötseln av Ålands självstyrelsepolitiska frågor ska handhas på basen av 

frågornas egna meriter och de ska inte vara beroende av svängningar i de po-

litiska konjunkturerna. 

Nämnden riktar sig till landskapsregeringen, sådan är den parlamentariska 

ordningen. Nämnden kan inte rikta sig till de politiska partierna. Men vi som 

politiker både kan och ska rikta oss till våra partier i samarbete med dem och 

mellan dem. 

I de politiska aktiviteter jag har nämnt ovan är våra partier i en nyckel-

ställning. Förebild för de aktiviteterna kan vi hämta ur de erfarenheter som 

den parlamentariska reformkommittén fick i höstas när vi marknadsförde 

ramlagsbetänkandet i riksdagen hos alla riksdagsgrupper. President Martti 

Ahtisaari tillämpade ungefär samma metod när han informerade partiled-

ningarna i Finland om betänkande innehållande handlingsprogram för att 

bevara två nationalspråk i Finland.   

Självstyrelsepolitiska nämndens verksamhet har två framträdande egen-

skaper. Alla lagtingspartier har representation i nämnden och nämnden är 

påtagligt inriktad på att nå konsensus. Det är en styrka med tanke på nämn-

dens särskilda roll i självstyrelsesystemet. Därför lämpar sig nämndens med-

lemmar väl för att idka självstyrelsepolitik med syster- och broderpartier i ri-

ket. 

Herr talman! Under responsdebatten i fjol berördes Ålands politiska kon-

taktytor med Sverige. Det nordiska samarbetet inom ramen för det Nordiska 

Rådet uppmuntrar till direktkontakter. Dessutom har ju EU mer eller mindre 

suddat ut gränsdragningen mellan utrikespolitik och inrikespolitik. Nämnden 

berör denna gång förhållande till Sverige i två sammanhang. Dels organise-

rade politiska kontakter i en Ålands havskommitté, dels säkerställandet av 

tillträde för åländska studerande i högskolor Sverige. Den gemensamma 

nämnaren i bägge dessa ärenden är det språkliga klimatet i Finland. Förvänt-
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ningarna på så kallade släktskapsstater vilka snarare ökar än minskar som re-

sultatet av riksdagsvalet i Finland. 

Nämndens 16 synpunkter framträder i betänkandet. Jag hänvisar till dem 

under respektive rubrik, som jag har nämnt ovan, och äskar bifall till nämn-

dens förslag, jag citerar; " lagtinget meddelar landskapsregeringen för kän-

nedom vad som anförts i betänkandet." 

Samtidigt meddelar jag att självstyrelsepolitiska nämnden står till land-

skapsregeringens förfogande när det finns behov för rådslag om de självsty-

relsepolitiska frågor som ingår i betänkandet eller när nya sådana frågor i öv-

rigt dyker upp. Tack, herr talman.  

Ltl Harry Jansson 

Herr talman! Jag instämmer i vtm Gunnar Jansson om den tyngd som detta 

betänkande från självstyrelsepolitiska nämnden präglas av. Var och en av de 

frågeställningar som lyfts fram i detta betänkande skulle vara värd en särskild 

mässa. Jag är övertygad om att vi skulle kunna fylla bra många timmar med 

diskussioner i denna sal. Vi ska försöka avgränsas oss även i detta anförande. 

Vtm Gunnar Jansson var inne på det förändrade politiska landskapet i 

Helsingfors, som vi kommer att skönja konturerna av allt tydligare framöver. 

Vi är naturligtvis alla osäkra idag vart det här kommer att föra Åland, själv-

styrelsen och våra möjligheter att påverka de politiska processerna. På basen 

av valsegrarnas första uttalanden så kommer inte Svenska Folkpartiet att 

ingå som underlag i nästa finländska regering. Det betyder att den livboj som 

vi har haft i decennier via svenska riksdagsgruppen försvinner in i regerings-

maktens kretsar. Det här kommer oundvikligen att få konsekvenser för 

Åland.  

I sammanhanget vill jag passa på att åter än en gång påpeka vikten av att 

det skulle vara Finlands statsminister och ingen annan som koordinerar 

Ålandspolitiken i Helsingfors. Det som händer nu i Helsingfors kommer ännu 

tydligare ofrånkomligen att leda till att det blir svårt för Åland att slippa fram 

via enskilda ministerier. Vi har redan erfarenheten av den förnyelsebara 

energifrågan, där det visar sig att när enskilda ministrar och ministerier age-

rar på tu man hand så försvinner möjligheterna för Åland att komma fram 

med sina argument. 

Vicetalman Gunnar Jansson berörde Sverige utgående från betänkandet. 

Från centerns sida ser vi, efter det som har hänt i det finländska riksdagsva-

let, att det är ännu viktigare att den så kallade Ålands havskommittén kom-

mer till stånd så att vi får en formell grund för de fortlöpande diskussionerna 

med Rosenbad. 

Personligen tycker jag att det här skulle vara en bra mekanism för att und-

vika det som annars är det nödvändigt, dvs att börja från början, att dra hela 

Ålands historia från A till Ö och berätta för dem i Rosenbad och departemen-

ten i Stockholm om Ålandsöverenskommelsen och allt vad det innebär. Själv 

tycker jag också det är odramatiskt om vi jämför med t.ex. att Österrike och 

Italien har en kommission som är beredd att träda till i fall Sydtyrolens ställ-

ning på något vis ifrågasätts av den italienska staten. Det är ju ett alternativ, 

om vi inte har framgång med Ålands havskommittén så måste vi aktivera de 

överstatliga mekanismerna på ett annat sätt. 

Betänkandet tar upp en rad tunga områden. Jordförvärvsfrågan är en av 

dem. Jag kan bara hålla med om att det är viktigt för landskapsregeringen att 
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i tid konsultera nämnden så att vi inte behöver återuppleva någon form av 

bakläxa ifrån nämndens sida. Det gäller för landskapsregeringen att ta fasta 

på de synpunkter som nämnden framför i sina ställningstaganden. Även om 

det är av politisk art så är det ändå en tyngd, särskilt när det är en enig 

nämnd som tar ställning till de författningsenliga frågorna. 

Angående det omtalade principbeslutet från juni i fjol så förväntar sig 

nämnden en precisering av riktlinjerna så att de överensstämmer med jord-

förvärvslagen.  

När det gäller tid den omtalade diskussionen, speciellt på senare tid, om på 

vilken nivå vi ska ha bestämmelser gällande jordägandet reglerat så är det 

viktigt att ta till sig nämndens synpunkter att landskapsförordningen gäl-

lande jordförvärv inte bör tillämpas. Det är här som jag vill återknyta till det 

som vi ifrån centern anförde tidigare i år om att jordförvärvsfrågorna hädan-

efter ska regleras i lag och ingen annanstans. 

När det gäller självstyrelsesystemet så kommer med all sannolikhet försla-

get till reviderad finsk grundlag att förfalla. Det betyder att vi kommer att få 

en möjlighet att ånyo påverka 2 § i grundlagen och att vi där skulle få en tyd-

lig markering av lagtingets roll i maktfördelningen inom republiken Finlands 

gränser. Den frågan ska vi inte ge upp. Den frågan har tidigare riksdagsleda-

möterna Jansson kämpat för och nuvarande riksdagsledamoten Elisabeth 

Nauclér likaså. Det här måste vi fortsätta att markera. Med tanke på den 

okunskap som kommer att prägla riksdagens arbete en tid framöver så är det 

ännu viktigare att den här typen av synliga markeringar av Ålands status 

finns i de grundläggande dokumenten som styr statens agerande. 

När det gäller självstyrelselagen konkret så är det ofrånkomligt att frågan 

om såväl finansiering som behörighet är centrala frågor. Vad gäller finansie-

ringen visar inte minst diskussionerna om svårigheterna att komma överens 

om hur de förnyelsebara energikällorna ska kunna stimuleras, så väcker det 

än en gång frågan om behovet av att oftare aktivera 47 § i självstyrelselagen 

om att avräkningsgrunden ska regleras till följd av att den åländska förvalt-

ningen belastats av högre utgifter än det som var tidigare tänkt. Är det så att 

landskapsregeringens ansträngningar att få in de åländska producenterna av 

förnyelsebar energi misslyckas, då måste den aspekten, att vi får en ny ut-

giftsvolym att hantera, även bakas in i motiveringstexterna för att få en höjd 

avräkningsgrund. Här måste vi tillsammans se till att vi får en bra helhet, 

tack.  

Ltl Camilla Gunell, replik  

Herr talman! Ltl Jansson talade om jordförvärvsfrågorna och nämner 

också slopande av strandvillkoren. Det har förts en diskussion i rege-

ringen om det ska slopas, på vilken nivå i förordning eller lag? Jag har 

inte riktigt fått klart för mig hur centern ställer sig i sak till det här. Ska 

den här regeln slopas eller inte?  

Ltl Harry Jansson, replik 

Herr talman! Jag väljer att inte svara på den här frågan i och med att jag 

inte berörde den frågan i mitt anförande. Det krävs en särskild debatt 

om just den här aspekten. 

Rent principiellt kan jag säga att vi är beredda att diskutera föränd-

ringar så länge det sker utgående från lagstiftning.  
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Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag kanske hörde dåligt, men jag uppfattade nog att ltl Jansson var inne 

på den här frågan i sitt anförande. Det skulle vara väldigt bra för frågans 

framskridande om man kunde från centerpartiets sida få ett besked 

huruvida man är villig att ta bort den här regeln eller inte och i så fall 

under vilka villkor? 

Ltl Harry Jansson, replik 

Herr talman! Jag väljer att respektera vårt sätt att diskutera det. Vi ska 

diskutera utgående från de ärenden som är aktuella. Det finns en mängd 

detaljer i det här betänkandet som vi alla skulle vilja diskutera. Om vi nu 

börja föra en jordförvärvspolitisk debatt vid sidan av så blir det lite 

märkligt. Vi är villiga att diskutera utgående från förändringar i lag.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag skulle vilja be om ett par preciseringar med anledning 

av redogörelsen och självstyrelsepolitiska nämndens betänkande. Det 

första gäller detta att man skulle föra över kontakterna från ministerier-

na i riket till statsministern och kanske också delvis till Rosenbad, var 

det rätt uppfattat? 

Det andra gäller jordförvärvsfrågan, är det så att man skulle ge dis-

pens t.ex. för planerat område, strandområde, är inte detta en sak som 

grundas på lagens möjligheter till dispens?  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Om vi börjar med statsministerns roll som koordine-

rande plats för de åländska frågorna så är det där den här typen av 

ärenden hör hemma. Det är statsministern som håller ett vakande öga 

över hela den åländska processen. Vindkraftsfrågan med mera har visat 

att det inte går för Åland att ha framgång när en rad ministerier är in-

blandade. Det hjälper inte ens att vi har justitieministeriet i sak så länge 

det finns andra ministrar, andra ministerier och andra tjänstemän som 

kan blockera processen. Det är naturligt att det är statsministern som 

tar en sådan här roll. Det skulle vara angeläget särskilt med tanke på att 

vi nu får ny statsminister som förhoppningsvis också ser positivt på det 

svenska språket.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Ska jag dra den slutsatsen att självstyrelsepolitiska nämn-

den anser att man ska föra vidare diskussioner om kabeln mellan Åland 

och riket och vindkraft med statsministern? 

För det andra, är det så att en dispens för vissa områden när det gäller 

jordförvärv grundas på lag eller inte i vårt nuvarande system?  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Jag tror att jag svarade på den första frågan tillräck-

ligt vad gäller statsministerns roll och centerns syn på det. 

Vad gäller lag kontra förordning så konstaterar nämnden att förord-

ningen inte bör tillämpas. Från centerns sida väljer vi att respektera 



  

710 

Högsta domstolens syn på det här. Högsta domstolens utlåtande 2003 

säger att förordningen enbart får tillämpas utgående ifrån de tekniska 

förfarandena.  Från åländsk sida har vi alltid betonat Högsta domstolens 

roll i självstyrelsesystemet. Vi har alltid sett till att respektera och påta-

lat vikten av att man också respekterar Helsingfors, Högsta domstolens 

syn. Nu tycker jag faktiskt att ltl Olof Erland är ute på en farlig väg om 

man vill att vi härifrån åländsk sida ska börja ägna oss åt politisk tolk-

ning av vad Högsta domstolen anser. Vi bör slå vakt om de grundlagsbi-

tar som vi har i vårt system. Jag tycker att det är farligt att vi börjar ifrå-

gasätter Högsta domstolens syn. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! I kollegan Harry Janssons anförande nämndes med rätta 

att kunskaperna i Helsingfors om Åland och självstyrelseordningen etc. 

nog kan vara lite si och så. Det krävs en ihållande och återkommande in-

formationsverksamhet för att lyckas.  

Nu är ungefär 85 av de 200 riksdagsledamöter nya. Det bäddar fak-

tiskt för en viss möjlighet till att beträda jungfrulig mark där gamla, be-

prövade, ärrade politiker är kvar som naturligtvis vill sätta sig på de här 

nya. Men, där de politikerna mycket väl kan uppmuntras till att ta för sig 

och jag är övertygad om att de är mottagliga för information och upplys-

ning. Det här säger jag av egen erfarenhet. År 1983 när jag valdes in 

första gången byttes 95 riksdagsledamöter ut. Det finns ett gigantiskt in-

formationsjobb att göra. Jag ser möjligheter i det.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Jag delar helt vicetalmannens syn på det. Det här ger 

också möjligheter. Jag tror att vi tillsammans från detta parlament har 

all orsak att snarast upprepa det som den parlamentariska kommittén 

gjorde under vicetalmannens ledning senaste höst, besökte riksdags-

grupperna på ett organiserat sätt. Det här är någonting som respektive 

lagtingsgrupp med fördel borde göra i det politiska landskapet i Helsing-

fors. Det är berikande för oss. Det visar för dem som är rädda för 

svenskspråkiga att ålänningarna inte är några marsmänniskor, utan helt 

normala som man kan prata med, ibland med hjälp av tolk och ibland 

med hjälp av bruten finska och bruten svenska. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Den här redogörelsen och självstyrelsepolitiska nämndens be-

tänkande är en tung institution och viktig sådan när det gäller de här frå-

gorna. Den här versionen innehåller rätt så många problematiska frågeställ-

ningar som är väldigt avgörande för utvecklingen av vårt samhälle. Nämnden 

har varit väldigt tydlig i sina synpunkter, rentav lite barsk på några punkter. 

Jag förstår nämnden till fullo när det gäller den rätt så tydliga kritik man 

kommer med.  
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Om man börjar med det som har blivit den här periodens långkörare, 

hembygdsrätt, jordförvärvsrätt och näringsrätt så är det bortom all kritik hur 

det här ärendet har skötts från regeringens sida. Att man inte på två års tid 

har kunnat få fram de nya regelverken och ändrat i kommitténs 25 förslag. 

Inte ett enda! Det enda som man har tagit tag i så har man gjort på fel sätt. 

Nu tänker man igen göra på fel sätt.  

Den 2 april 2009 skrev ltl Gun Carlson och vi andra som satt i kommittén 

under betänkandet och överlämnade det till landskapsregeringen. Det var två 

år sedan! Man inte bättre prioritet på sitt fögderi på så här viktiga frågor så 

att man får fram de här framställningarna. Jag har sagt det här är säkert tio 

gånger och nu är det då elfte gången som jag säger det. Det är inte bra. 

När det gäller jordförvärvsförordningen så måste jag i likhet med Harry 

Jansson säga att vi åtminstone måste stöda oss på Högsta domstolen och 

hålla med Högsta domstolen när vi vet att de har rätt, vilket de har i det här 

fallet. Det här är ett solklart fall. När Högsta domstolen 2003 i lagstiftnings-

kontrollen sade att i landskapsförordningen om jordförvärvstillstånd får end-

ast ingå tekniska bestämmelser och inte av materiell art. Det ska vara på 

lagnivå alternativt ska förordningsfullmakten, i den lagstiftning som då kon-

trollerades, utökas. Man ska inte hålla på att ändra i den här förordningen för 

den har inte grund i lag. Förordningen är olaglig. Då ska man inte hålla på att 

använda sig av den här förordningen och ha bestämmelser i den, som man 

håller på nu. Man måste lyssna på vad Högsta domstolen säger. Ska man 

ändra i det här är regelverket så ska det göras på lagnivå. Det är ändå motive-

rat enligt självstyrelselagen, som nämnden konstaterar, att de här bestäm-

melserna inte i några fall, även med förordningsfullmakt, ska vara på förord-

ningsnivå. Jag förstår inte vad man grejar med, om jag ska vara ärlig. Ska det 

regelverket ändras så ska det lyftas upp till rätt nivå och lagstiftas. Sedan har 

man dessutom på vägen, jag vet inte i hur många rättsfall från Högsta för-

valtningsdomstolen, fått back när man har hänvisat till den här förordningen 

från landskapsregeringen. Högsta förvaltningsdomstolen har då konstaterat 

det som Högsta domstolen konstaterade; man får inte använda den för nega-

tiv rättsverkan för den sökande.   

Återigen, 25 punkter hade kommittén, nu försöker man på en punkt det 

som man har försökt förut. Den här valperioden kommer att ta slut innan de 

här sakerna har åtgärdats. Det är i sig katastrofalt, men det är framförallt to-

kigt eftersom den här kommittén ändå hade ett så bra betänkande och man 

var så pass samspelt. När man hade det här i färskt minne borde man direkt 

ha börjat jobba med de här frågorna och kommit med de här framställning-

arna. Då skulle vi, innan den här perioden ha tagit slut, ha rett upp den här 

saken. Det var jättebra att tillsätta den här kommittén, Kommitténs arbete 

var jättebra, tycker jag. Det för konstruktivt och vi var nästan helt eniga föru-

tom näringsrätten. Och så hanterar man den politiska resursen på det här vi-

set. Det har väl framgått tidigare att jag är ytterst kritisk till det så det behö-

ver jag inte upprepa. 

Sedan är det de vanliga ärendena, svenska språket där är nämndens syn-

punkter bra, och språk i utbildningen. Det är också mycket bra skrivningar 

under rubriken kontakter till Sverige. Jag tycker det är fint att få läsa i själv-

styrelsepolitiska nämndens betänkande; ” det är skäl att undersöka var de 

politiska kontaktytorna mellan Sverige och Åland ytterligare kunde utveck-

las och att kontakterna till Sverige är ännu mer angelägna med beaktande 
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av den aktuella språkutvecklingen i Finland”. Nog har det någon effekt det 

som man står säger och den politik som man försöker driva och nöta på med 

det när det till slut står så här fint i självstyrelsepolitiska nämndens betän-

kande. Det tackar jag för och håller givetvis med om att det är västerut som 

vår språkliga framtid finns.  

Sedan ska jag till sist beröra det som kommer på andra plats. Om jordför-

värvs, hembygdsrätt och näringsrätt under den här valperioden var det 

största misslyckande så på andra plats kommer det att man inte lyckades få 

med Åland med i Feed-in systemet.  

Den 1 april, och det var inget skämt, var misslyckandet ett faktum. Då 

trädde det här systemet ikraft i Finland och de åländska aktörerna fick stå vid 

sidan om. Vad vi vet hittills så kommer de att få stå vid sidan om. Någon an-

nan information har åtminstone inte jag, rätta mig om jag har fel.  

Jag tror att man från landskapsregeringens sida tog för lätt på det här från 

början. Man var på något besök, det var trevliga miner, man tog i hand och 

gick hem och tyckte att det här skulle ordna sig. Personligen sade jag åt en 

central aktör i energibranschen, när det blev känt att man hade sådana här 

planer; "vänta och se tills det här ska genomföras, det kommer att bli stora 

problem". Tyvärr fick jag rätt. Jag tror att man kunde ha lyckats om man 

skulle ha insett allvaret i ett tidigare skede. Men hamnade också väldigt tokigt 

i en valrörelse där politiker har lite svårt att inte prioritera det egna skrået, 

sådant som är lite längre bort. Om jag har förstått saken rätt så har man haft 

svårt i kommunikationen med tjänstemän. 

Vad ska man nu göra? Man ska givetvis fortsätta att anstränga sig att för-

söka komma med i det här som man har för avsikt att göra.  

Nu ska vi komma ihåg att det har varit ett val. Just nu sitter det en ving-

klippt ministär som bara väntar på att få städa sina skrivbord, särskilt till den 

här delen eftersom det är centerministern. Vad den nya regeringen tycker och 

tänker om det här vet vi inte. Det är givetvis en uppgift att försöka sälja in 

det. Vad det blir av detta vet vi inte heller. Det gäller att till varje pris försöka. 

Det var illa, det var verkligt illa att gick över ett val och att man inte hade den 

här lösningen på plats före valet. Det är sällan sådant här ändras till det 

bättre, tyvärr.  

Då finns det två frågeställningar. Det är att utreda möjligheterna och ta 

kontakt med Sverige och Norge när det gäller el certifikat, vilket man kanske 

redan har gjort. Det är i grunden ett marknadsekonomiskt mer sunt system 

än feed-in avgifterna. Vi är väl alla besjälade av att ha så sund marknadseko-

nomi som möjligt. Det finns en möjlighet att Åland också skulle haka på där, 

men det är minst lika omständligt att få komma med där. Det är ett alterna-

tiv. Det stod i tidningen häromdagen att man har funderingar på det, men 

man borde aktivt börja arbeta med det. 

Sedan ska det bli verkligt intressant att läsa i tilläggsbudgeten, som kom-

mer nu, huruvida accisåterbäringen är med, så att det för de åländska aktö-

rerna inte blir en sämre situation än vad det var före. Jag hoppas verkligen att 

det är med i tilläggsbudgeten. Det kanske vi får veta precis just, det ligger väl i 

kopieringsmaskinen enligt kaffebordsdiskussionerna om omröstningarna 

som var. Jag hoppas att man inte röstade om den här saken i alla fall.  
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Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag tycker att det är glädjande att ltl Sundman tar upp 

detta med förändringar i hembygdsrätten, näringsrätten och jordför-

värvsrätten. Det finns faktiskt en politisk vilja att göra de här reformer-

na. Det är en annan sak att det är svårt att komma fram med de kon-

kreta förslagen. Vi tar detta med förordning som bygger på att man kan 

ge dispens, man kan säga att det är en teknisk förordning.  

Jag ville fråga en sak angående näringsrätten, för jag tyckte det var 

roligt att Sundman tog upp det. Vi har länge i liberalerna sagt att här 

borde man faktiskt modernisera och se på näringslivets möjligheter till 

utveckling och kompetensförsörjning osv. Det skulle vara intressant att 

höra vad det konkreta förslaget när det gäller näringsrätten är från ltl 

Sundman sida?  

Ltl Danne Sundman, replik 

Jag har mycket åsikter när det gäller näringsrätten och de åsikterna har 

jag fört fram här tidigare. Det handlar om att använda näringsrätten på 

rätt sätt, som ett språkskydd och inte som ett konkurrensskydd, vilket 

det inte får användas som. Det handlar om att börja övervaka och ställa 

tydliga villkor, villkor som har en mening i näringsrättstillstånd. Det 

handlar också om att, enligt nämnda kommitténs betänkande, göra vissa 

undantag från näringsrätten för företag som t.ex. verkar på externa 

marknader. Det där har vi allt klart i kommitténs betänkande samt att vi 

som satt i kommittén har mycket tankar kring det. Vi skulle gärna ta oss 

an en lagframställning om näringsrätten för att modernisera och för-

bättra den men inte avskaffa den. Det är ju fel, där är liberalerna på vils 

politiskt. Jag tror att det finns en klar majoritet i övrigt i lagtinget för att 

förbättra näringsrätten så att det är någon nytta med den. Det är det inte 

idag, tyvärr. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag förstod det som att ltl Sundman är öppen för lagstift-

ningsåtgärder men det lät ganska komplicerat med undantag för det ena 

och det andra och det är inte liberalernas linje. Vi vill underlätta styrel-

searbetet.  Aktiebolagen ska själva få bestämma om sina styrelseledamö-

ter. Det tycker jag inte är särskilt radikalt. Däremot om det finns stöd för 

att modernisera näringsrättslagstiftningen så tror jag säkert att det 

kommer konkreta förslag men det gäller att vara öppen för det. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Att ta bort kravet för hembygdsrätt för en majoritet i bo-

lagsstyrelser är fel väg att gå. Visst ska bolagen få utse vilka personer de 

vill, det får de också idag. Men enligt våra regelverk ställs det vissa krav 

på här personerna för att få en lokal förankring. Det här är regelverket 

gör också att man i de allra flesta fall är tvungen att ha ett åländskt dot-

terbolag, vilket gör att det sitter ålänningar i en styrelse som tänker lo-

kalt och gynnar det åländska näringslivet i övrigt. Näringsrätten är fan-

tastiskt viktig för vår åländska framgångssaga. Man ska absolut inte röra 

det. De som uttalar sig i den riktningen att man ska ta bort kravet på 

hembygdsrätt i aktiebolagsstyrelser så till dem måste man säga som Je-
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sus sade på korset; "förlåt dem för de vet inte vad de pratar om och de 

vet inte vad de håller på med, tyvärr". 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Kollegan Sundman gladdes över nämndens uppfattning 

om att de utvecklade och de utvidgade politiska kontaktytor med Sverige 

välkomnades och efterlystes. Det är en allmän europeisk utveckling att 

utveckla släktskapsstater, som jag också i anförande nämnde, varav det 

finns en mängd av Europa. Av hänsyn till att gränserna är dragna som 

de är i Europa så har de facto de allra flesta dylika släktskapsstater. Det 

är den allra naturligaste sak i vägen att den finlandssvenskspråkiga be-

folkningen har Sverige som släktskapsstat. Motsatsen vore otänkbar. 

Men det behöver enligt min mening inte betyda att man därmed ska för-

summa kontakterna till Finland. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Nej, herr talman, så är det precis. Bara för att man umgås med sin 

granne som bor västerut så behöver man inte försummar sin granne ös-

terut. När det gäller förhållandet till Sverige så ska man, precis som Ju-

lius Sundblom sade i ett tal efter att självstyrelsen var ett faktum, se 

Ålands hav som ett öppet fönster mot väster. Det har vi inte gjort hittills. 

Vi har många gånger bara sett hindren. Visst har Sverige hjälp oss i stor 

utsträckning. Nu hamnar vi en sådan situation där vi måste gå vidare i 

det samarbetet. Jag har själv talat om att få en Ålandsöverenskommel-

sen 2.0. Man kanske till och med borde vara så drastisk att man borde 

överväga i vissa fall att ta i bruk svensk lag som blankettlag innanför vår 

behörighet. Det gäller att bryta ny mark i förhållande till Sverige och 

verkligen i praktiken ta del av att man där pratar det svenska språket.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Arbetet i självstyrelsepolitiska nämnden är alltid väldigt spän-

nande och intressant. Det är också ett bra betänkande. Jag tycker att nämn-

den även den här gången har kommit med många intressanta och aktuella 

frågor. Jag ska inte beröra allt det som har berörts tidigare i talen. 

Det som har hänt, och är ganska stor förändring från att vi skrev det här 

betänkande tills idag, är att det har hållits ett riksdagsval. Mycket har hänt på 

den politiska kartan. Man säger till och med att den politiska kartan har ritats 

om helt och hållet. Det är väl dags att vi snabbt som ögat omorienterar oss 

också här på Åland till den nya verklighet som nu föreligger. Om detta disku-

teras nu förstås i politiska kretsar både på Åland och i Helsingfors men också 

i media och särskilt på ledarsidorna. I Helsingin Sanomat skriver man idag 

att samlingspartiet vill bilda regering med SFP, socialdemokraterna och 

sannfinländarna, men att sannfinländarna inte vill ha SFP med i regeringen. 

Jutta Urpilainen anser att de tre stora partiernas mandat räcker till att bilda 

ny regering och Soini anser samma sak. Den främsta orsaken till att Soini inte 
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ville vara med i SFP är att SFP:s kandidater såg sig själva som en motkraft till 

sannfinländarna och all heder ska de ha för det. 

I Ilta Sanomat skriver man om Åland och att sannfinländarna vill ha sym-

boliska segrar i sitt regeringsprogram bl.a. i den nationella ekonomiska poli-

tiken. Det här kan man tolka som att förnyelsen av självstyrelselagen därmed 

är hotad, så tolkar Ilta Sanomat det hela. 

Jag skulle i det här skedet gärna vilja veta hur man från landskapsrege-

ringens sida nu ser på den nyuppkomna situationen och vilka kontakter som 

nu omedelbart borde hållas till Helsingfors? 

Mycket viktigt vore det att lantrådet och landskapsregeringen omedelbart, 

om det inte hittills har gjorts, förde diskussioner med riksdagsledamoten och 

lade fokus på att nå det mål som vi själva tillsammans här har ritat upp. Man 

borde fokusera mycket intensivt på framförallt socialdemokraterna och sam-

lingspartiet.  

Som vi tidigare har diskuterat och kommit överens om så ska det in en text 

i programmet om förändringarna i självstyrelselagen. Ve ser gärna också att 

den gemensamma arbetsgruppen tillsätts med uppdrag att se över detta. 

Nämnden uppmanar här landskapsregeringen att vara synnerligen aktiv. Jag 

skulle gärna vilja höra hur landskapsregeringen nu jobbar i det nya läget när 

Ålandsministern inte längre är Ålandsminister, i alla fall inte många dagar 

till. Hur ska man framförallt säkra att den åländska riksdagsledamoten ges en 

plats i grundlagsutskottet? 

Tidigare har samlingspartiet upplåtit den här platsen. Åland borde per 

automatik ges en plats i grundlagsutskottet. Det är inte heller rätt att platsen 

ska offras av SFP, särskilt inte om inte SFP är en del av regeringsunderlaget.  

Det här är en mycket angeläget och mycket viktigt att det ges full fokus på 

särskilt samlingspartiet och socialdemokraterna. Jag hoppas att lantrådet le-

der det, tar kontakt också med oppositionspartierna och i mån av möjlighet 

försöka samordna det här arbetet så att vi alla kan bidra ifrån åländsk sida till 

goda lösningar på de frågor som vi gemensamt har kommit överens om. 

Det händer mycket just nu. Det kommer säkert att hända en hel del redan 

under påsken när det gäller sonderingar och annat för att få samman en rege-

ring och ett regeringsprogram  

Jag kommer för min del att påminna socialdemokraternas ordförande 

Jutta Urpilainen om hennes löften och önskan om att Ålandspolitiken ska 

ligga under statsministern, att man bör återinföra aftonskolorna igen, att an-

svaret för det svenska språket ska prioriteras mycket högt samt att man nu 

behöver förverkliga det som står i Ahtisaarirapporten.  

Vad gäller svenska språket har vi också i nämnden en rubrik om svenska 

språket i utbildningen. Jag vill trycka på behovet av utbildning och fortbild-

ning för polis och gränsbevakare i Finland. Nämnden tog upp detta redan i 

sitt förra betänkande, men där har kanske inte landskapsregeringen tagit till 

sig vidden av den här problematiken. Det är viktigt att man går vidare där och 

trycker på behovet av att få svenskspråkig fortbildning för dessa, eftersom det 

är grunden för rekrytering av svenskspråkiga poliser och gränsbevakare till 

Åland.   

Vad gäller kontakterna till Sverige så är jag mycket nöjd med de skrivning-

ar som vi har i nämndens betänkande. Ålandshavskommitté med modell av 

Öresundskommitté var ett socialdemokratiskt initiativ som vi gärna jobbar 

vidare med. Jag tycker att det är mycket, mycket bra om landskapsregeringen 
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verkar för att frågan om en gemensam Ålandshavskommitté kunde tas upp på 

det gemensamma mötet som Finlands och Sveriges regeringar kommer att 

hålla så småningom när Finland har fått en ny regering. 

Det alternativ som landskapsregeringen hänvisade till, när det här var ak-

tuellt i budgetdebatten, var att man på Åland ska ha ett Hallå Norden kontor 

som en ersättning för det här. Eftersom vi är grannar i våra lokaliteter på 

Ekonomigatan 1 till Hallå Norden kontoret vill jag understryka att Hallå Nor-

den har en mycket viktig funktion för de nordiska medborgarna. Det kan inte 

på något sätt vara en ersättning för en Ålandshavskommission. Det är två helt 

olika saker. 

Om jag får fortsätta lite över tiden så vill jag säga någonting om avräk-

ningsgrunden, vindkraften och reservkraften. Regeringen har haft den taktik 

att man inte ska lyfta upp frågan om avräkningsgrunden så länge man har de 

här två andra tunga frågorna på sitt bord. Man måste konstatera att den tak-

tiken inte har varit särskilt fruktsam och man har inte fört de åländska frå-

gorna särskilt långt fram under den här perioden. Jag tycker att Åland konti-

nuerligt måste hävda sina konstitutionella rättigheter oberoende av vilka 

andra frågor som ligger på det politiska förhandlingsbordet.   

När det gäller vindkraften så vore det väldigt angeläget att regeringen nu 

kunde redogöra för den dagsaktuella situationen. Vi har i alla fall nu här i lag-

tinget, som inte är involverade i regeringsarbetet, ganska starkt invaggats i 

den tron att den här frågan ska lösas. Man har förlitat sig på diskussionerna 

med minister Pekkarinen. Den information som vi har fått här lagtinget är att 

det här skulle ordna sig och Åland skulle få komma med i feed-in systemet. 

Nu kommer det bud om något helt annat. Det verkar som det har blivit några 

missförstånd i diskussionerna med Pekkarinen. Annars har beskeden från de 

förhandlingarna lite vilselett oss här i lagtinget att tro att den här frågan på 

ett mycket bra sätt skulle gå att ordna. Tack.  

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Det var ett mycket balanserat anförande. Tack för det, ltl 

Gunell.  

Den 23 september när "bröderna Jansson", som vi benämndes, be-

sökte riksdagen så var den första grupp vi träffade företrädarna för 

sannfinländarnas riksdagsgrupp. Vi träffade hälften av deras grupps 

medlemmar, dvs två medlemmar. Nu är sannfinländarna 39 medlem-

mar. Under våra två resor träffade vi sammanlagt 150 riksdagsledamö-

ter. Alla de personer som kollegan här nämnde är nu nyckelpersoner i de 

riksdagsgrupper och partier som förhandlar om sammansättning av 

nästa regering och dess regeringsprogram. 

Beträffande sannfinländarna vill jag komplettera med att säga att den 

ena är kvar ledamoten Pirkko Ruohonen-Lerner. Min förra kollega 

Raimo Vistbacka valde att inte kandidera. Jag tror inte att jag har allde-

les fel om vi får återse Raimo Vistbacka som minister i nästa regering.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Ska jag tolka vtm Gunnar Janssons uttalande som att sannfinländarna 

visst går att diskutera med? Att sannfinländarna inte kommer att kräva 

några symboliska segrar i regeringsprogrammet till Ålands nackdel, som 

Ilta Sanomat tror. Då borde man snarare fundera på hur och på vilket 
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sätt vi skapar kontakter till sannfinländarna? Jag för min del skulle 

kanske hellre fokusera på de partier jag nämnde tidigare, socialdemo-

kraterna och samlingspartiet, som de huvudsakliga kontakterna till den 

kommande regeringen. 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack, herr talman! Till den delen är vi fullständigt överens. Vi träffade 

den socialdemokratiska partiledningen och gruppledningen. Flera av 

dem är kvar i den nuvarande riksdagen. Detsamma gjorde vi med sam-

lingspartiet och där vill jag minnas att alla är kvar som vi träffade i sep-

tember och oktober.  

Nej, det är riktigt. Mitt vittnesmål gällde det förhållandet att de första 

som vi träffade var sannfinländarna. Jag vill nog påpeka att vi inte på 

något sätt negligerade de andra, tvärtom. Därför är det nu också oerhört 

viktigt att den här processen går vidare och den är igång.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag tycker också att det är mycket viktigt att processen går vidare. Där-

för efterhör jag här och nu regeringens strategier för det här arbetet och 

om man också kommer att involvera övriga partier i det här. Särskilt an-

geläget, förutom regeringsprogrammet, anser jag fortfarande att platsen 

i grundlagsutskottet är. Den platsen behöver tas upp till diskussion så 

att Åland garanteras den här platsen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Mitt huvudnummer i det här anförandet berör finansminister 

Mats Perämaa. Jag hoppas att han kan lyssna och vara närvarande. Jag ser 

att lantrådet är här så det kanske kan fungera på det sättet också. Sakmi-

nistern i fråga om inmatningstarifferna hade fått vara närvarande. 

Jag ska i det här anförande nämna 5 punkter av de 18 punkter som själv-

styrelsepolitiska nämnden har i sitt betänkande.  

Jag vill börja med att tacka talmannen för ett gott samarbete, återigen. Vi 

har diskuterat de tunga självstyrelsepolitiska frågorna och det gör vi varje år 

med landskapsregeringen och särskilt med lantrådet. Det är inte bara i sam-

band med det här ärendet utan fortlöpande. Det här blir en form av bokslut 

som vi gör varje år. Det är mycket värdefullt för självstyrelsens nuläge och för 

historieskrivningen. 

Den första av fem frågorna som jag vill ta upp är hembygdsrätten, jordför-

värvsrätten och näringsrätten. Jag vill liksom tidigare talare återigen upprepa 

vår ilska över att när vi har jobbat så intensivt tillsammans i en av landskaps-

regeringen tillsatt parlamentarisk grupp, som för två år sedan kom till ett re-

sultat efter att ha jobbat ett år ungefär, så är det väldigt sorgligt att inte få re-

sultaten av det arbetet genomfört under den här mandatperioden. Alla förut-

sättningar för det har funnits. Jag kan inte förstå varför landskapsregeringen 

inte har fullföljt det här uppdraget. Jag kan inte förstå det. Vi har tidigare fått 

någon form av förklaringar, men jag kan inte påminna mig om att någon av 

de förklaringarna har varit så bra att de har fastnat i minnet.  
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För den moderata lagtingsgruppens del och för det moderata partiets del 

har vi särskilt på senare tid lyft fram i debatten nödvändigheten av att för de 

fastboende som flyttar till Åland, till kommunernas godkända planerade bo-

stadsområden, omedelbart kunna få dispens, oberoende av om det planerade 

området är i bykärnan, i staden eller vid stranden. Då har det blivit ett miss-

förstånd i dagens debatt när ltl Harry Jansson för centerns del säger att själv-

risk politiska nämnden har sagt att den typen av bestämmelserna måste vara 

i lag. Vi delar uppfattningen om att det bör lagfästas precis som vi i kommit-

tébetänkandet skrev. Men eftersom man har förlorat två har så har vi sagt att 

man kan ha det i förordning tills nästa landskapsregering föreslår att det sätts 

i lag. För det är brådskande, det är en skam för oss att det inte är gjort.  

Det som självstyrelsepolitiska nämnden skriver om är någonting helt annat 

och det som kollegan Harry Jansson hänvisade till i högsta förvaltningsdom-

stolens beslut om negativa regler. Det är detta som nämnden behandlade den 

11 oktober 2010 om villkoren som följer av 8 § jordförvärvslagen. Det är en 

helt annan fråga. Håll er gärna till sak när ni tolkar nämndens betänkande 

framöver. 

För det andra har vi ifrån den moderata gruppen sagt att genom en änd-

ring i plan- och bygglagen, såsom kommittén föreslog, skulle man möjliggöra 

stugbyar och hotellanläggningar runt Åland som baserar sig på en form av 

andels- eller aktieägande av själva lokalen och inte marken omkring. Detta 

skulle vara en förutsättning för en expansion av den åländska turismen. Det 

är sorgligt att den här landskapsregeringen, efter att kommittén var överens 

om det, inte har genomfört detta. 

Sedan har vi också sagt en tredje sak som berör näringsrätten. Vi vill ha 

den förändrad så att huvudregeln om 2/3 av ålänningar i styrelsen fortsätter 

att vara regelverket men att undantagsmöjligheterna blir tydliga. Ju mindre 

man jobbar på den lokala marknaden ju mindre håller man på den här re-

geln. Till exempel ett rederi som flyttar till Åland och enbart har verksamhet-

er runt om i världen, där har vi inte det här behovet av en majoritet av ålän-

ningar i styrelsen. Där kan undantag ges. Sedan har vi semiverksamma före-

tag som kanske har 20 procent av sin verksamhet på Åland och 80 procent på 

annat håll, där kan regelverket vara att åtminstone någon i styrelsen ska in-

neha hembygdsrätt eftersom det finns verksamhet i landskapet. Vi är intres-

serade av en sådan fallande skala. Det här fick vi inte fullt gehör för i den här 

kommittén därför fortsätter det att vara en moderat stark åsikt som egentlig-

en hela näringslivet är bakom avseende den frågan, tror jag.  

Det andra som jag vill ta upp är reformeringen av självstyrelsesystemet och 

nödvändigheten av att i nästa regeringsprogram få in den skrivning som 

Gunnar Jansson kommittén föreslog enhälligt. Kommittén gjorde ett lite spe-

ciellt arbete på det viset att vi tog på oss en uppgift för lagtingets del trots att 

vi var en kommitté tillsatt av landskapsregeringen. Vi resonerade oss fram till 

att vi skulle göra på det sättet. Det var en succé, det måste man säga och pos-

itivism var stor. Men i Helsingfors sade vi att det här inte räcker alls. Det är 

med partiledningarna som de viktigaste diskussionerna ska föras. Den upp-

giften är landskapsregeringens särskilda uppgift. 

Jag frågar mig idag; vilken hjälp vill lantrådet ha ifrån partierna i lagtinget 

för att lyckas i det här uppdraget som ska vara slutfört inom tre veckor i sam-

band med diskussionerna på Stränderhuset om nästa regeringsprogram? Vi i 

vårt parti hör till dem som är rätt övertygade om att nästa regering innehåller 
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samlingspartiet, socialdemokraterna, sannfinländarna och svenska folkpar-

tiet eller svenska riksdagsgruppen, av det skälet att samlingspartiet kommer 

att kräva det. Vi vet inte det men vi har en kvalificerad uppfattning i frågan. 

Vi tror inte heller att riksdagsvalet resulterar i sämre förutsättningar för 

Åland att få sina frågor välskötta, inte heller avseende regeringsprogrammet. 

I samlingspartiet har vi en relativt klart positiv inställning från högsta led-

ningens sida, samma gäller socialdemokraterna.  

Min tolkning av sannfinländarnas uppfattning är att de inte är särskilt im-

ponerad av tvåspråkigheten, men de säger nästan aldrig något ont ord om 

den åländska självstyrelsen. Däremot har de tyckt väldigt illa om den stora 

summan som upptas som kostnad för Åland varje år i rikets budget. Det är en 

teknisk beskrivning av verkligheten som gör att egentligen alla blir vilseförda 

i det sammanhanget. När man förklarar det för dem så är de inte särskilt be-

kymrade. Sannfinländarna kan till och med vara en bättre kraft för Åland än 

vad centern har varit hittills.  

Vi understöder starkt nuvarande system där statsministern har det över-

gripande ansvaret för Ålandsfrågorna men det är nödvändigt att ha en 

Ålandsminister. Det var en mycket bra reform som gjordes för fyra år sedan, 

slå inte sönder den reformen kära vänner. Vi tror kanske inte att SFP ska sitta 

på den posten.  

Tiden går så jag ska fatta mig kort angående de övriga frågorna, trots att 

det viktigaste återstår. När det gäller grundlagen så hade jag tänkt under-

stryka det som står i betänkandet om att det är 2 § i grundlagen som är pro-

blemet, men jag nöjer mig med att stöda kollegan Harry Janssons uppfatt-

ning och nämndens skrivingar i denna fråga. 

När det gäller Ålands demilitarisering och neutralisering och gränsarbets-

gruppens betänkande på sidan 5-6 så är situation väldigt hopplös. Självstyrel-

sepolitiska nämnden, lagtinget och landskapsregeringen är helt överens om 

att följa det kommittéförslag som ligger till grund för det här ärendet, men 

det är precis hopplöst i regeringen i Helsingfors. Utrikesministeriet har en in-

ställning som är oacceptabel. Problemet med den inställningen är att de inte 

vill motivera den på ett öppet sätt. De säger att det är problem med det här. 

Det är problem gentemot internationella samfundet, mot traktatstaterna, 

kanske mot Sovjetunionen och det är problem med farlederna. Inte på någon 

punkt i de diskussioner som jag har varit inblandad i kan de föra en saklig 

debatt om huruvida de här problemen stämmer. Jag önskar landskapsrege-

ringen lycka till med att jobba stenhårt med frågan framöver.  

Avslutningsvis tänkte jag ta upp den fråga som jag ville pröva särskilt med 

finansministern; den förnyelsebara energin. Vi har naturligtvis ideologiska 

problem med den här frågan från moderaternas sida eftersom vi menar att 

marknadsekonomin ska styra energiproduktionen. Det kan behövas vissa ex-

tra stöd till Åland och det får vi via reservkabeln, finansiering och annat på 

grund av vårt insulära läge. All vindkraftsproduktion idag är marknadseko-

nomiskt lönsam och bör fungera utan subventioner. Det är grundinställning-

en. Det stämmer dessutom att det är på det sättet.  

Men, eftersom både Finland och Sverige har gått in för ett stödsystem för 

vindkraftsutbyggnaden så kan man inte göra på annat sätt på Åland. Därför 

är vi mycket bekymrade över dagens situation, precis som tidigare talare här 

har varit. 
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Den 1 april infördes inmatningstariffsystemet i riket. I riksdagen har man 

konstaterat att det inte föreligger några hinder för att Åland ska vara en del 

av detta. I Ålands delegationen har man kommit till samma resultat på ett 

väldigt tydligt sätt. Den här landskapsregeringen, Viveka Eriksson, har låtit 

folket förstå att Åland ska kunna komma med. De politiska diskussionerna 

har varit av den arten.  

Behandlingen i självstyrelsepolitiska nämnden är till den delen mycket 

alarmerande. Det förefaller inte som om det skulle stämma det som regering-

en säger. Då har man alltså informerat fel. Också detta att man vänder sig till 

Sverige med en informell fråga visar att man tydligen har problem.  

Jag skulle vilja ha en klar redogörelse av landskapsregeringen i den här 

frågan. Hur är egentligen läget? Vi måste få veta det.  

Jag har talat med talmannen om vi skulle väcka en fråga ifrån lagtingets 

sida, om vi skulle ha en debatt i ett särskilt ärende eller om landskapsrege-

ringen kunde komma med ett meddelande. Resultatet av den diskussionen 

blev att i samband med självstyrelsepolitiska nämndens betänkande kunde vi 

ta upp den här frågan till diskussion. Flera talare har nämnt det, nu har jag 

nämnt det och jag ville ha den här diskussionen med landskapsregeringen nu. 

Tack, herr talman. Det blev 6 minuter och 22 sekunder för långt.  

Ltl Danne Sundman, replik  

Herr talman! När det gäller diskussionen om jordförvärv så känner jag 

inte till vad nämnden i detalj har diskuterat. Jag läser i betänkande på 

sidan 2 under några punkter. Den andra punkten säger; ” nämnden fin-

ner landskapsförordningen om jordförvärvstillstånd problematisk mot 

bakgrund av förordningsfullmakten i självstyrelselagens 21 §.” Det här 

måste vara någon typ av skrivfel. Förordningsfullmakten för den här 

förordningen finns ju i jordförvärvslagen. I självstyrelselagens 21 § be-

stäms vad som får vara på förordningsnivå och vad som ska vara på 

lagnivå. I sak har ju nämnden rätt. Därför trodde jag att nämnden också 

under den här punkten menade den nu aktuella tvisten om huruvida de 

här bestämmelserna ska vara i förordning eller lag. Därför hade jag den 

kommentaren, i likhet med ltl Harry Jansson.  

Ltl Roger Jansson, replik  

Herr talman! Jag uppfattade inte att ltl Danne Sundman hade den upp-

fattningen. Jag måste ha varit ouppmärksam. Jag hörde här på kollegan 

Harry Jansson och kritiserade det nu. Det står fullständigt klart här av 

sammanhanget att det är 8 § jordförvärvslagen som det gäller. De här 

villkoren ska vara laggrundade enligt HFD om de ska vara i negativ rikt-

ning för medborgaren. Det här är också någonting som kommittén inte 

bara i det här sammanhanget utan generellt har varit inne på.  

Den andra frågan om strandnära boende är egentligen inte en lag-

fråga. Men man kan gärna ha den i lag också om man så önskar. Hittills 

har den inte varit det och ingen har klagat på det heller. Ja, det har fun-

nits besvär mot att man har använt sig av den. Men de besvären har inte 

vunnit gehör. Man måste skilja på de här frågorna. 

Ltl Danne Sundman, replik  

Herr talman! Visst kan man skilja på de två frågorna. Men man kan inte 

skilja på att Högsta domstolen i sitt yttrande under landskapslagen som 
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antogs 2003 sade att förordningen inte får innehålla materiella be-

stämmelser som den innehåller. Den saknar stöd, den saknar förord-

ningsfullmakt. Man kan dra paralleller till fornminnesdiskussionen om 

förordningsfullmakten där.  

Därför trodde jag att nämnden menade det när man pratar om för-

ordningsfullmakten för jordförvärvstillståndsförordningen. Det står 

fullständigt klart att man inte kan använda en förordning som inte har 

förordningsfullmakt. 

Vill man göra den här ändringen så är det bara att ändra praxis. Man 

har ju prövningsrätten enligt jordförvärvslagen som står över, särskilt 

när det gäller att luckra upp och att göra en mer positiv rättsverkan för 

den sökande. Det är inte något som helst problem att från och med nu 

ändra på sättet som man behandlar sådana tillståndsansökningar, om 

man är politiskt överens. Det är upp till kansliministern att göra det.  

Ltl Roger Jansson, replik  

Herr talman! Jag delar den sista uppfattningen. Normalt sköter man 

detta genom att ändra praxis. Eftersom vi har det reglerat idag på ett 

speciellt sätt så borde man, när man gör förändringar i den regleringen, 

använda sig av samma metod, åtminstone inledningsvis tills man får 

detta med lagstiftningen på grej. Nu har vi bestämmelsen att man får 

dispens för planerat område i bykärna eller i stad men däremot inte 

inom ett visst område från strand. Detta har varit prövat, menar jag. Då 

har man funnit att man kan ha ett sådant här regelverk på den här ni-

vån.  Vill man ändra i det så må det vara på samma nivå, åtminstone till-

fälligt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson  

Herr talman! Jag var i början av den här debatten lite förvånad över att de-

batten var väldigt teknisk. Det var få som berörde att det faktiskt har hänt 

någonting österut före de båda sista talarna kom in på det. Riksvalet påverkar 

ju oss väldigt mycket. 

Jag vill ta upp fem punkter. Den första punkten handlar om hembygdsrät-

ten, jordförvärvsrätten och näringsrätten. Jag tyckte att ltl Danne Sundman 

blev ganska gnällig när han tog upp de här frågorna. Men man blir lätt gnällig 

när man håller på med samma sak om och om igen. 

Nämnden har skrivit klart och tydligt att parlamentariska kommitténs ar-

bete bör förverkligas så snabbt som möjligt och ska genomföras utan dröjs-

mål. Man vill ha fokus på att främja öka fast bosättning och turistisk utveckl-

ing. I punkt 3 i det stycket sägs det: ”Nämnden poängterar att de av land-

skapsregeringen antagna riktlinjerna, som även kan läsas av allmänheten, 

måste överensstämma med gällande lag och bör korrigeras.” Det har vi 

framfört gång på gång. Men när vi har diskuterat med landskapsregeringen 

så har vi konstaterat att det tyvärr inte händer så speciellt mycket beträffande 

de här frågorna. Vi blir lite gnälliga ibland, det blir ofta folk när man håller på 

att tjata om samma sak utan att det händer desto mera.  

Den andra punkten som jag tänkte ta upp är reformeringen av självstyrel-

sesystemet. Jag tar de här frågorna så snabbt som möjligt så att det inte blir 
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upprepningar. Alla känner till den parlamentariska kommittén under sit-

tande talmans ledning. Det sägs så här: ”Nämnden vill betona vikten av att 

den föreslagna texten tas in i nästa regeringsprogram varför landskapsre-

geringen i ett tillräckligt tidigt skede bör vara synnerligen aktiv i förhål-

lande till rikspartierna”. Jag tror att många av oss kanske befinner oss i lite 

chock efter utfallet av riksdagsvalet. Det är omöjligt att spekulera i hur nästa 

regering kan se ut, lite kan man väl skönja det, men det ändrar lite från minut 

till minut. Det är ändå viktigt att landskapsregeringen är synnerligen aktiv i 

den här processen, precis såsom nämnden säger. Därför vore det intressant 

att veta hur landskapsregeringens strategi ser ut för att bana väg för det vik-

tiga reformarbetet när det gäller självstyrelselagsutvecklingen. 

Herr talman! Svenska språket har länge varit ett stort problem och det blir 

definitivt inte bättre nu. I början av stycket hänvisar man till Finlands 

svenska folktings utredning som president Martti Ahtisaari ledde. Det är ab-

solut inget fel i det arbete. En del i nämnden tyckte det var otroligt viktigt. 

Jag hör till dem som tror att det har marginell betydelse. När det gäller 

svenskan på den finska sidan så tror jag, som jag har sagt många gånger 

förut, att loppet är kört. Men visst är det här arbetet positivt i den mån det 

kan ha någon effekt. Det viktiga som jag vill citera nämnden är; ”frågan om 

svenska språkets bevarande på Åland är en separat fråga av både nationell 

och internationell bärvidd. För Ålands del vill nämnden betona Finlands 

särskilda ansvar och skyldighet att tillse att självstyrelselagens regler och 

intentioner till fullo efterlevs i syfte att bibehålla Åland svenskspråkigt.” 

Man pratar också om rikets ansvar. Det här är jag personligen väldigt tillfreds 

med. Jag har många gånger fört debatten vem som äger problemet och vems 

ansvaret är. Jag hävdar att så länge vi hör till Finlands så är det deras ansvar 

att vi kan fungera på svenska. 

I redogörelsen som landskapsregeringen lämnade till oss står det om en 

partsammansatt arbetsgrupp. I remissen kunde man få den uppfattningen att 

mycket av detta var klart. Det skulle tillsättas en partsammansatt arbetsgrupp 

med riksrepresentanter och representanter från självstyrelsemyndigheten för 

att arbeta ut en strategi för hur vi ska klara av den språkliga situationen 

framöver.   

Nu har jag personligen erfarit att det kanske inte ens har gått iväg ett brev 

ännu. I den mån man har försökt få diskussioner om de här frågorna med 

riksmyndigheterna så har responsen varit väldigt svag. Även här vill jag citera 

det som nämnden säger: ”Landskapsregeringen måste enligt nämndens me-

ning vidta kraftfulla åtgärder för att komma vidare i frågan.” Jag vill un-

derstryka kraftfulla åtgärder! 

Sista rubriken i betänkandet som vill jag beröra handlar om kontakterna 

till Sverige. Sedan vill jag också beröra en rubrik som inte finns där. För ett år 

sedan skrev nämnden om att man skulle undersöka hur de politiska kontakt-

ytorna mellan Sverige och Åland ytterligare kunde utvecklas. Man nämnde 

bland annat Öresundskommittén. Det sägs så här i år: ”Nämnden emotser 

fortsättningsvis landskapsregeringens åtgärder i ärendet.” Här är det igen 

lite samma visa. Om och om igen kommer frågorna. Om jag skulle sitta i 

landskapsregeringen så skulle jag lite skämmas över en sådan situation. Det 

sägs vidare: ”Kontakterna till Sverige är än mer angelägna med beaktande 

av den aktuella språkutvecklingen i Finland”. Det är absolut sant. Det tål att 
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understrykas att det skrevs före riksdagsvalet, så det är nog ännu mera aktu-

ellt nu.  

I den allmänna politiska debatten den 9 mars pekade jag på fem alternativ 

som vi kunde jobba med: Att vi skulle hålla på som idag, att vi skulle försöka 

få ramlagen på plats, att vi skulle sträva mot självständighet, att vi skulle 

sträva mot återförening med Sverige eller en nordisk förbundsstat. Jag bru-

kar ofta plocka upp alternativen ganska tydligt så att folk ska förstå vad vi 

pratar om. När det gäller återföreningen med Sverige så ser man ändå att sa-

ker och ting mycket går i den riktningen. Det tycker jag förstås att är bra. 

Den sista frågan, herr talman, som jag ville ta upp är EU-frågan. I remissen 

ställde jag mycket frågor vad som riktigt menades med formuleringen att 

landskapsregeringen vidhåller att statsrådet ska uppfylla de förpliktelser som 

stadgas i dess principbeslut när det gäller vårt inflytande i EU på ett eller an-

nat sätt. Det blev inte någon desto mera diskussion om det. Det här är min 

personliga tolkning, övriga medlemmar i självstyrelsepolitiska nämnden får 

rätta mig om jag har fel. Det blev ingen rubrik och det finns en viss uppgiven-

het som jag upplever det när det gäller möjligheten för Åland att få ett verk-

ligt inflytande i EU-sammanhanget. EU-frågorna är viktiga. Jag tycker att det 

kanske behövs en ny åländsk EU-politik. Självklart är det så, herr talman, att 

jag är både inspirerad och stimulerad av det arbetet som Ålands framtid har 

inom EFA. Det är klart att det var både inspirerande och stimulerande att 

diskutera med 6 EU-parlamentariker senaste fredag. Jag tycker att det är vik-

tigt att om man konstaterar att en dörr är stängd så behöver man försöka 

finna en ny. I 14 år har vi hållit på att prata om att få våra inflytandefrågor på 

plats. Tre gånger har lagtinget sagt att det är ett absolut krav att vi får vår EU-

representation annars går vi inte med på det och det, Lissabonfördraget var 

det sista. 

Det är viktigt att vi försöker finna nya konstruktiva vägar. EU har trots allt 

mycket positivt när det gäller bevarande av freden och när det gäller den fria 

rörligheten. Det finns mycket positivt med EU-medlemskapet. Vi ifrån 

åländsk sida fokuserar ofta på de negativa detaljer som definitiv finns. Det 

finns negativa detaljer, det håller jag absolut med om. Jag tror att det är hög 

tid att få en ny åländsk EU-politik där vi får till stånd ett verkligt inflytande. 

Det vore intressant att se hur de övriga partier ser på det här. Vilka alternativ 

och vilka strategier har övriga partier? Tack.  

Vtm Gunnar Jansson, replik  

Tack, herr talman! Visst har EU-frågorna stora självstyrelsepolitiska 

dimensioner. Emellertid beslöt vi i nämnden, tillsammans med kollegan 

Anders Eriksson, att inte längre i betänkandet om redogörelsen be-

handla EU-ärenden på den grund att EU-ärendena avhandlas i ett sepa-

rat meddelande, som vi också har i nämnden och som vi ska göra betän-

kande över så småningom. Då ansåg vi i nämnden i det här samman-

hanget att det är lika bra att ta EU-ärendena i förbindelse med att EU-

meddelandet och därmed undvika en dubblering av behandlingen. 

Ltl Anders Eriksson, replik  

Det är absolut ett korrekt uttalande från vtm Gunnar Jansson. Jag stöd-

de också resonemanget. När jag tänker tillbaka på det, när jag såg det 

som jag hade sagt personligen i remissen och det som landskapsrege-
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ringen sade i sin redogörelse så tycker jag ändå att det finns en viss upp-

givenhet. Såsom jag upplever det så vet man inte riktigt hur man ska 

hantera och driva de här frågorna. Jag ville peka på ett sätt som jag tror 

är rätt. Vi knyter direkta kontakter till EU-parlamentet. När man kon-

staterar att den finska dörren är stängd så behöver man hitta en annan 

dörr. Diskussionen kring det ville jag gärna lyfta upp. 

Vtm Gunnar Jansson, replik  

Tack talman! Ja, men jag kan uttala tröstens ord: Vi har EU-

meddelandet i nämnden och kommer nu snart att avfatta ett betän-

kande. Betänkandet kommer till plenarbehandling här i kammaren. Då 

har vi alla möjligheter att behandla de här frågorna i ett sammanhang på 

basen av ett EU-meddelande och ett betänkande över det.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag tillåter mig att vara lite skeptisk, om det blir så mycket tröstens ord 

sist och slutligen. Jag är ganska rädd för att vi kommer fram till samma 

formuleringar som vi har haft i 14 års tid. Vi vill ha en egen EU-

parlamentsplats osv, medan vi vet att man från finsk sida struntar i det. 

Jag är nog lite tveksam till hur tröstad jag blir. Vi får väl se hur finurligt 

formulerat det blir och om det kommer någonting nytt. Jag tror nog att 

det är samma gamla dragspel som kommer att spela fortfarande. 

Det som jag också konstaterade med sannfinländarnas stora framsteg 

i valet på den finska sidan är att de är synnerligen EU-kritiska. Vad är 

alternativet? Det är kanske dags att man börjar titta på alternativen. 

Lantrådet Viveka Eriksson 

Talman! Som grund för det betänkande som nämnden har avgivit ligger land-

skapsregeringens redogörelse för 2010. Både nämnden och landskaprege-

ringens redogörelse tar upp ett väldigt stort antal olika områdena som är ak-

tuella, särskilt på axeln Åland-Helsingfors men förstås också andra externpo-

litiska och viktiga frågor ur en konstitutionell synvinkel. Med det vill jag ha 

sagt att det är väldigt många frågor. Det är väldigt många ärenden som land-

skapsregeringen har hanterat och håller på att hantera. Vi kan inte alltid få 

allting som vi vill och vi kan inte alltid leverera så fort som jag vet att lag-

tinget vill att vi ska leverera. Det finns vissa begränsningar på hur mycket vi 

klarar av och även begränsningar i de resurser som vi har. Däremot försöker 

vi leverera allting som lagtinget begär. Just antal ärenden visar att vi har väl-

digt många frågor som vi jobbar med. 

Det har särskilt lyfts fram några frågor i de första anföranden som vi har 

lyssnat på. Det handlade om det nya politiska läget i Helsingfors och hur vi 

ska jobba för att se till att Ålandsfrågorna blir beaktade i den kommande re-

geringen. Det har handlat om inmatningstariffsystemet, det har handlat om 

jordförvärvsreglerna och det har också i olika sammanhang pratats om Öster-

sjökommittén. Om detta har flera talat om. 

Jag börjar med den mera övergripande frågan om hur vi nu ska jobba för 

att självstyrelsen och Ålandsfrågorna ska bli hörda i Helsingfors. Vi har redan 

i ett tidigt skede, medan Vanhanen var statsminister, fört fram att vi vill vara 

med och peka på vilka frågor man ska prioritera när man tar fram underlaget 

på tjänstemannanivå. Det underlag som tas fram i ministerierna och som ska 

finnas med när man förhandlar om regeringsprogrammet. Vi hade den synen 
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att redan där är det viktigt att vi är med och pekar på vilka frågor vi vill att 

man ska prioritera. Redan för ett år sedan snart fördes de här frågorna fram 

till statsminister Vanhanen. Det är de frågor som det har funnits en bred poli-

tisk enighet om att vi ska jobba med. Det är självstyrelsesystemets utveckling. 

Då satt den parlamentariska kommittén. Sedan har den kommittén presente-

rat sitt betänkande, vilket jag i ett senare skede har fört fram till den nu ännu 

sittande statsministern. Vi förde fram språkfrågan och vikten av att Finland 

försvarar tvåspråkigheten i landet, det är viktigt. Men alldeles särskilt språk-

frågan ur självstyrelsens synvinkel.  

Den tredje frågan som vi särskilt har lyft fram är sjöfartens framtid. Det är 

en näring där vi inte har egen behörighet och den näringen har en så avgö-

rande betydelse för Åland och för vår framtid så att det måste finnas bra 

skrivningar i regeringsprogrammet. 

Sedan har vi också lyft fram hur viktigt det är att ha ett bra system för hur 

Ålandsfrågorna sköts i regeringen. Jag bekymrar mig också för att man börjar 

säga att nu är det inte bra att ha en Ålandsminister, det inte är så bra att föra 

resonemang med de sakkunniga ministrar som äger ärendet och att vi inte på 

tjänstemannanivå skulle ha de kontakter som berör saken. De som äger ären-

det och kan ärendet måste alltid vara involverade. Det där är väldigt viktigt. 

Det är de facto så att nuvarande system har fungerat på det sättet att vi har 

direkt kontakter till ministrarna. När det har krånglat till sig då har Ålands-

ministern och hennes stab trätt till och varit med och försökt hitta lösningar. 

Men över allihop står statsministern och dit lyfter vi de frågor som har varit 

särskilt problematiska. Så måste det vara, statsministern ska ha ett särskilt 

ansvar för att självstyrelsen ska respekteras. Så ska det vara. Det är också ett 

budskap som jag för fram till dem som nu bildar regering. 

Redan innan valet gick igång så hade vi fört fram på politisk nivå att vi vill 

få in frågor i kommande regeringsprogram. 

Efter att betänkandet kom från självstyrelselagskommittén har dessutom 

det betänkandet presenteras för justitieministeriet. Man har haft ett uppföl-

jande seminarium kring det på tjänstemannanivå. Jag har eftersträvat att 

prata med alla partiledare om detta. Tyvärr mitt under valrörelsen så har jag 

inte lyckats få personlig kontakt, men jag har skriftligen framfört vilka ären-

den som är viktiga för Åland. Alla partiledare är välinformerad om att vi vill 

att man ska beakta de åländska frågorna. 

Just nu har vi på gång och eftersträvar att få möten med alla de tre stora 

partier som håller på att bilda regering. Jag tror att vi ska prata med alla som 

är med i kommande regering. Det är viktigt. Den som är nyckelperson är den 

som blir regeringsbildare. Där har vi faktiskt på gång en träff.  

Ltl Roger Jansson frågade vad vi vill ha för hjälp. Vi vill ha hjälp från parti-

erna. Nu är det läge att ha kontakt med partierna. Det är viktigt att vi för fram 

ungefär samma budskap. Jag tycker att vi har gjort det, förutom frågan om 

att skippa Ålandsministern. Där tycker jag nu att det plötsligt finns två bud-

skap från Ålands sida. Då tror jag att man blir lite förvirrad i Helsingfors. Där 

borde vi prata ihop oss. Det kanske är nämndens sak, jag vet inte för det står 

ingenting om det här i betänkandet. 

Alla kontakter behövs, oberoende var man ligger i förhållande till den som 

kommer in i regeringen. Alla partier kommer ändå att vara med under de 

första diskussionerna. De diskussionerna förs nu på partiordförandenivå. 

Diskussionerna är väldigt informella än så länge. Det händer egentligen 
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ingenting rent formellt före efter att riksdagen har konstituerat sig efter påsk. 

Men informella förhandlingar pågår förstås. Det är nog också bra om alla par-

tier härifrån kan ha sina informella kontakter. 

Angående inmatningstariffsystemet, det har sagts från några håll här att vi 

skulle ha sagt att det här ordnar sig nog, att det här är helt klart och att vi har 

informerat att allting är klart. Jag tror att det måste ha blivit något missför-

stånd. Åtminstone jag har hela tiden försökt säga att ingenting är klart ännu. 

Det som vi har varit nöjda över är att vi har vunnit vissa framgångar. För det 

första, grundlagsutskottets sade att här föreligger inte några hinder. Det finns 

alltså inga hinder att ta med Åland. Att här finns ett juridiskt hinder var ett 

argument som man använde från vissa ministeriers håll. Ålands delegationen 

sade att det inte finns några juridiska hinder. Grundlagsutskottet instämde, 

det finns inga juridiska hinder. Genom en överenskommelseförordning kan 

man ha med Åland i det här systemet. Det här var positivt, vilket var bra och 

det har vi lutat oss mot. 

Nu minns jag inte vilket utskottet som behandlade själva saken, med det 

utskottet upprepade samma sak som grundlagsutskottet hade sagt. Man ville 

understryka att det här var möjligt. När det gällde miljö- och jordbruksut-

skottet var man t.o.m. positiv till åländsk vindkraft. Vi tyckte att det var väl-

digt bra att man politiskt hade tagit den ställningen. Det är också det som vi 

har byggt vår argumentation och den fortsatta politiska processen på.  

Problemet är att vi inte rent juridiskt har möjlighet att säga att man måste 

ha Åland med eftersom vi har en egen behörighet. Därför måste vi bygga det 

på politisk förståelse och på politiska löften. Till den delen har vi fört de dis-

kussionerna så att Åland ska leva upp till sin egen del när det gäller den för-

nyelsebara energin. Vi gör vår egen plan för det och den har vi i princip klar. 

Att inte planen är klar redan beror enbart på att vi tillsammans med tjänste-

männen har vänt och vridit på den här frågan och försökt hitta en bra lös-

ning. I vår plan säger vi hur vi lever upp till vårt mål. När det är klart bör det 

politiska löftet falla ut att man kommer emot med finska medel. Men pro-

blemet är det politiska, om man vill betala till Åland och till åländska företag. 

Vi hävdar givetvis att det här är en konkurrenssituation som blir väldigt 

snedvriden om vissa bolag inom landet inte stöds och andra stöds. Det är för-

stås snedvriden konkurrens. Det oaktat, så opererar vi inom olika behörig-

hetsområden.  

Frågan är inte klar, den är problematisk och det har jag sagt hela tiden att 

frågan är problematisk. Vissa ljusglimtar har funnits. Det är precis som med 

andra svåra frågor, man tar steg framåt men man är inte i mål före man har 

hela paketet löst.  

När det gäller den svåra frågan kring jordförvärv, hembygdsrätt och nä-

ringsrätt vill jag säga; visst, det är två år sedan den parlamentariska kommit-

tén presenterade sitt betänkande. Jag vet också hur otroligt svårt det har varit 

att komma till skott när man börjar konkretisera. Jag kommer ihåg när ltl 

Roger Jansson var lantråd, då försökte ni verkligen i den regeringen. 

Obundna var med, frisinnad samverkan hade lantrådsposten och centern var 

med. Ni gjorde ett försök. Det var så svårt att hitta den konkreta gemen-

samma linjen. Ärendet tog en tur till lagtinget och det blev inte någonting den 

gången. Sedan flera år senare gjordes ett nytt försök och då lyckades det. Men 

då kom också den här förordningen till som har diskuterats mycket. 
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Det har konstaterats flera gånger att man inte kan luta sig mot den här för-

ordningen i ett avslag till exempel. Förordningen ska ses som en information 

till människorna om vilken praxis som tillämpas. Den praxisen formar sig uti-

från lagen. Det är lagen som man stöder sig på.  

Vi har absolut ambitionen att verkställa betänkandet. Men, när man kom-

mer till konkret förverkligande då är det problematiskt.  

En av de punkter som lyftes upp i betänkande handlade om juridiska per-

soner. Man sade; ”ska i samband med behandlingen av juridiska personers 

ansökningar om jordförvärvstillstånd fastställa klara villkor som syftar till 

att förhindra överlåtelser av aktier eller andelar som står i strid med jord-

förvärvslagens syfte”. Det här är alltså problematiskt eftersom vi försökte 

hitta ett system med riktlinjerna, som egentligen nu nämnden skriver att de 

riktlinjerna blev fel. Det visar just på problematiken att det inte går så snabbt 

att leverera just den här typen av frågor. Att vi skulle ha verkställt allt detta 

som står i betänkande när det dessutom upp till många delar är riktlinjer och 

mera övergripande mål. Det finns också en hel del konkreta saker men man 

kan också tolka. 

När jag hör debatten här i lagtinget så jag tycker jag att grupperna och 

medlemmarna tolkar lite olika vad som står i det här betänkandet. Till exem-

pel detta med näringsrätt så hörde jag både ltl Sundman och Roger Jansson 

säga sin uppfattning. Men kommittén anser; ” näringsrättens målsättning är 

att näringsutövningen på Åland ska handhas av ålänningarna själva för att 

långsiktigt kunna upprätthålla” osv. Det fanns en reservation att man åt-

minstone borde ändra kravet på 2/3 majoritet i bolagsstyrelser. Jag noterade 

att moderaterna också har den åsikten. Jag tycker att det är välkommet och 

positivt. Jag tycker också att det är mycket välkommet och positivt det som 

nämnden skriver: ”Fokus bör enligt nämndens mening i första hand sättas 

på åtgärder som syftar till att främja en ökad fast bosättning och en turist-

isk utveckling utan att syftet med jordförvärvslagstiftningen äventyras”. 

Det är bra, men det är just det som är svårt rent konkret. Landskapsregering-

en försöker med vissa åtgärder och då blir det tydligen också fel. Men vi job-

bar vidare med frågan och vi håller på att ta fram ett underlag för lagstiftning 

när det gäller jordförvärvslagen. Där är ambitionen att förordningen ska för-

svinna och runt detta har det funnits en politisk enighet. Det blir intressant 

att se den politiska enigheten om vad som ska finnas i lagen. Där har vi lite 

jobb ännu att göra. Så småningom bara vi har pratat ihop oss i regeringen så 

kommer vi att presentera ett utslag och ett förslag i nämnden. 

Angående Ålandshavskommittén, ltl Anders Eriksson ville påstå att här 

har ni stått och tjatat. Men i budgeten har man sagt att landskapsregeringen 

ska göra det. Hur snabbt tycker ltl Anders Eriksson att det ska levereras när 

vi dessutom inte fick tilläggsmedel för att göra det? Det kommer ju att krävas 

budgetmedel. Vi håller på att ta fram ett underlag så att vi kan föra in det i 

budgeten. Vad kommer ett sådant här system att kosta? Det är klart att om vi 

bygger upp en ny organisation så kan vi inte göra det med befintliga resurser 

när vi samtidigt har så många svåra frågor att hantera. Vi måste redan priori-

tera inom de frågorna. Jag har också ställt mig frågan och tycker att man 

måste, när vi går in i det här, problematisera och fundera på vad är det för 

problem vi ska lösa med att tillsätta en ny organisation? En organisation som 

ska sköta vadå? Lagtinget har sagt det, vi jobbar med det men det finns ingen 

anledning att tjata, ltl Anders Eriksson. Det behöver man inte göra, om det 
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står i budgeten eller i finansutskottets betänkande så försöker vi jobba på det. 

Men det kommer att kosta och det ska man vara medveten om.  

Ltl Anders Eriksson, replik  

Herr talman! Jag tycker det och bra att lantrådet möter upp och tar del i 

debatten. Jag vill för min del tacka för information.  

Jag saknade svenska språket och den arbetsgruppen skulle jag gärna 

ha hört någonting om. Jag har förståelse för det som lantrådet säger att 

man får inte alltid som man vill. Det har jag väldigt stor förståelse för, 

jag får ju nästan aldrig som jag vill. 

När det gäller det parlamentariska grundarbetet som gjordes när det 

gäller jordförvärv, visst lantrådet, det är svåra och komplicerade frågor 

och det är viktigt att tänka efter innan man gör några förändringar. Det 

är jag den första att understryka. Det var ett bra grundarbete som gjor-

des från den parlamentariska kommittén. Jag förstår inte riktigt varför 

det tar sådan tid? Min analys av detta är att också här finns det spän-

ningarna mellan de båda regeringspartierna. Det har inte kommit upp 

till ytan på samma sätt som det till exempel gjorde i radio- och TV frå-

gan idag. 

När det gäller ramlagsprojektet så har lantrådet tagit upp det tidigare 

och kommittén gjorde ett gott grundarbete. Vem håller i det nu i det po-

litiska vakuum som där finns? Där gäller det verkligen att ligga på. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Nu missade jag kanske lite.  

När det gäller språket så är det en av de frågor som vi nu särskilt lyf-

ter upp med den kommande regeringen och redan i regeringsförhand-

lingarna. Jag tycker det är viktigt att ge stöd till det betänkande som 

president Ahtisaari har kommit med. Där finns riktlinjer för hur man 

jobbar med tvåspråkigheten i landet. Vi lyfter också fram att självstyrel-

sen har en särskild situation och position. En av de saker som vi just nu 

har aktualiserat i landskapregeringen är problemet med skriftväxlings-

språket. Vi förväntas ge utlåtanden på många olika betänkanden, kom-

mittéarbeten och till och med lagpropositioner där det inte finns full-

ständiga översättningar. Det här är en sak som vi särskilt fokuserar på 

och kommer att ta i ännu hårdare. 

Jag är övertygad om att kommande regering måste ha en strategi för 

hur man sköter Åland. Där har vi fört fram förslaget om en gemensam 

grupp som ser lösning på den frågan.   

Ltl Anders Eriksson, replik  

Jag är helt enig om det. Därför tror jag det är viktigt att man nu ligger på 

i de förhandlingar som pågår också när det gäller att bädda för ramlags-

projektet. Jag vet att det är mycket som har gjorts. Nu i de här är avgö-

rande tiderna känner jag en viss oro. Det är väldigt viktigt att det är nå-

gon som är aktiv ifrån åländsk sida. Det är naturligt att det är land-

skapsregeringen som håller i den bollen.  

När det gäller förhandlingar med riksmyndigheterna, när det handlar 

om respekt för självstyrelsen så tycker jag att det är oerhört viktigt att de 

här frågorna ligger på statsministerns nivå. Jag tycker mig ha sett att 

statsministrarna under den sista mandatperioden ofta har hänvisat till 
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att det finns en speciell Ålandsminister. Man har inte riktigt velat ta i de 

här frågorna och det tror jag inte riktigt är bra. Jag vill bara säga att för 

mitt lilla partis vidkommande så tror det är viktigt att de här frågorna 

ligger hos statsministern och ingen annanstans. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Respekten för självstyrelsen ska statsministern försvara. Det är 

ett krav som vi ställer på statsministern, som är statsminister för hela 

landet. Vi har under den här mandatperioden träffat statsministern un-

der vår och höst. Vi har träffats och till och med pratats vid emellanåt 

också. Det har varit kontakter oberoende av att det finns en Ålandsmi-

nister. Statsministern har inte skjutit bort frågorna. När det har varit 

särskilt svåra frågor så har statsministern också fått lov att medverka.  

Detta med Ålandsministerns roll är mera som en brobyggare. Till ex-

empel om man tar detta med inmatningstariffsystemet så är det en fråga 

som berör två ministerier, som vi har brottats med. Det blir fel om vi ska 

bollas mellan ministerier. Så blir det då, mellan finans- och arbetskraft 

ministeriet. Då kommer Ålandsministern in som en samordnare men 

också som en dörröppnare och är med när det gnisslar. Det har fungerat 

bra. Därför vill jag inte att man ska slå sönder det systemet. I så fall för-

bättra systemet och försöka hitta ännu bättre sätt.  

Man borde också tänka på mera resurser just runt statsministern för 

att stöda statsministern och någon som känner Ålandsfrågorna också 

där. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Jag ska kort beröra tre frågor. När det gäller kommande 

finskt regeringsprogram så jag håller med om de tre huvudfrågorna som 

lantrådet nämnde. De är viktiga och jag tror att lantrådet kommer att 

göra sitt yttersta för att få dem i hamn. 

En fråga som oroar mig och som kanske kommer lite på sidan om är 

Hetemäkigruppens rapport som säger att man ska förstatliga samfunds-

skatterna. Det är någonting som är både självstyrelsepolitiskt viktigt och 

ekonomiskt viktigt för Åland. Är det så att man förstatligar det här så 

försvinner miljoner och det är dränering av självstyrelsesystemet där vi 

inte kan ha incitament för kommunerna att driva näringspolitik.  

Trots att man har de här tre stora frågorna så hoppas jag att man be-

vakar det här, särskilt när det är två centralistiska partier som samlings-

partiet och socialdemokraterna som antagligen är basen i regeringen. 

Samtidigt har man stora underskott i statsbudgeten och behöver peng-

arna. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Ja, det här är en viktig fråga. Det tycker också jag och land-

skapsregeringen. Det finns frågor som vi har direkt mot finansministe-

riet. Det här är förstås en sådan fråga som vi diskuterar med finansmi-

nisteriet. Vi har dessutom med avräkningsgrunden som jag tror att ltl 

Camilla Gunell menade att vi hade lagt på is. Avräkningsgrunden är inte 
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på det sättet lagd på is. Det är initierat, det finns ett underlag och det ar-

betet går vidare. Nu går också kabelfrågan vidare. Nu blir det igen mera 

fokus på avräkningsgrunden. Men det är en viktig fråga. Det handlar om 

att i regeringsprogrammet få vissa riktlinjer. Jag ska fundera lite vidare 

på om de ekonomiska frågorna ytterligare kunde lyftas upp. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Jag vet att ni ha bevakat den här frågan förut.  Jag följer 

med alla protokoll. Min uppfattning är att den här frågan till stor delar 

kommer att avgöras i regeringsprogrammet. Det var därför som jag ville 

ta upp frågan så att man inte glömmer bort den. 

Det som jag inte hann säga i min första replik handlar om jordför-

värvs- och näringsrättsfrågorna. Jag har haft en diskussion med lantrå-

det på tu man hand. Jag vet att vi har en samsyn i de här frågorna. Jag 

hoppas att man kommer i mål. Lantrådet har mitt stöd i den frågan. 

Till sist Ålandshavskommissionen, jag har inte heller sett nyttan. Jag 

tycker att det är en diffus beskrivning av Ålandshavskommissionen. För 

min del finns det mycket viktigare frågor som man kan prioritera och 

jobba med och låta den här frågan mogna eller lägga den på is.  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det är ett väldigt viktigt påpekade som ltl Strand gör. Skatte-

frågorna kommer förstås att regleras i regeringsförhandlingarna. Vi 

kommer att bevaka den frågan också. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Camilla Gunell, replik  

Jag tackar lantrådet för redogörelsen över hur man ser på situationen 

och arbetet gentemot den nya kommande regeringen i Finland. Jag hål-

ler med till den delen att det vore mycket viktigt att man från åländsk 

sida är enig i de ståndpunkter som man för fram till den nya regerings-

basen. Där skulle jag gärna vilja höra hur lantrådet ser på sin roll att 

leda det här arbetet från åländsk sida. Med tanke på att hitta en enighet i 

det som vi för fram till regeringen, även att man respekterar valresulta-

tet och att frågan om statsministerns kansli och statsministerns ansvar 

för Åland faktisk var det alternativ som fick över 80 procent av ålän-

ningarnas stöd. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Vi har i landskapsregeringen jobbat i snart 4 år, 3 1/2 år. För 

min del måste jag säga att det här systemet har fungerat. Man kan alltid 

förbättra system. Jag ser att det skulle vara en tillbakagång om man 

skulle lämna bort det här. Hur ska statsministern kunna ha utrymme att 

hantera frågor som blir knepiga och stå upp när det börjar gnissla? 

Självfallet, de övergripande stora frågorna lyfter man dit. Men under ar-

betets gång behöver vi har andra system också som fungerar. Jag delar 

den uppfattningen att statsministern har det övergripande ansvaret för 

att självstyrelsen ska respekteras.  
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Camilla Gunell, replik  

Ja, då är vi eniga om den saken. Vi har argumenterat väldigt mycket för 

hur viktigt det är att statsministern har huvudansvaret för Åland. Även 

att det på statsministerns kansli finns en tjänstemannastab som kan 

Ålandsfrågorna. Jag skulle gärna se att lantrådet tar på sig en ledande 

roll i det arbetet att från åländsk sida föra fram gemensamma stånd-

punkter och även involvera den valda riksdagsledamoten i det här arbe-

tet, om det inte redan är gjort. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Riksdagsledamoten och landskapsregeringen har regelbundna 

träffar. Det kommer inte att ändras för att det har varit ett val emellan. 

Vi pratar ihop oss kring de frågor som är svåra. Det gör vi också i den 

här frågan. Fortsättningsvis kan jag inte se att vi ska slå sönder ett fun-

gerande system som vi har idag. Jag säger att vi kan förbättra det system 

som vi har och ta ytterligare steg vidare. Det är väldigt viktigt. 

I övrigt kan jag inte se att det har funnits avvikande åsikter i de tre 

huvudområden som särskilt har lyft fram; självstyrelsens utveckling, 

språkfrågan och sjöfarten.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson, replik  

Herr talman! Tack för kompletteringen lantrådet. När det gäller inmat-

ningstarifferna så skulle jag vilja ha reda på vad dagsläget är gentemot 

särskilt finansministeriet som är det tunga ministeriet i den här frågan. 

Vilka är möjligheterna att få det här klart? När kan det här bli klart? 

Varje dag som går efter den 1 april 2011, när man startade det här sy-

stemet i Finland, så förlorar de företag som kommer in senare på att inte 

vara med. Då är det också viktigt att veta för lagtinget hur mycket i för-

handlingarna har man ungefär varit beredd att ta eget budgetansvar i 

landskapet för de här systemen? Har det bara varit 0,45 som har varit 

min rekommendation eller har man nu varit beredd att sträcka sig 

längre? Det viktiga är om det finns en förutsättning att komma med i sy-

stemet eller inte. När sker det i så fall?  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Någon nämnde att det här kommer mitt i när det kommer nya 

ministrar. Nu har vi diskuterat med de ministrar som just ska avgå. 

Trots det försöker vi ännu smida medan järnet är varmt, medan de är 

kvar. Det finns också sådana personer som helt och hållet kommer att 

lämna regeringen, så det är inte alldeles enkelt. 

Vårt mål har varit att vi skulle delta ekonomiskt i systemet. Men där 

finns viss problematik. Nu talar vi alltså om målet som vi ska leva upp 

till när det gäller förnyelsebar energi. Om Finland ska leva upp till 39 

procent förnyelsebar från 2005 till 2020 så måste man öka det med un-

gefär 10 procent. För Ålands del är det ungefär i samma omfattning som 

Åland bör utöka sin förnyelsebara energi. Det framgår av vår plan om 

hur vi ska nå upp till det här målet. Det är väldigt oklart ännu eftersom 
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man inte har nått fram till varandra riktigt. Jag kan inte prata om alla 

detaljer i det här eftersom diskussioner fortfarande pågår.  

Ltl Roger Jansson, replik  

Herr talman! Naturligtvis kan man inte avslöja alla detaljer. Jag menar 

att det är väldigt olyckligt att man inte fick det här klart före den 1 april 

när det trädde ikraft i Finland. Det är nu historia och nu måste vi veta 

hur det går framöver. Jag menar att en expeditionsministär efter riksda-

gens behandling av det här ärendet även kan fatta beslut. 

Den andra frågan som jag vill replikera gäller jordförvärvet. Visst är 

det här juridiskt problematiskt. Jag fick inte under min tid som lantråd 

ihop en parlamentarisk kommitté. Därför fick vi sedan back här i lag-

tinget för det förslag som vi hade. Juridiken har vi diskuterat i den här 

parlamentariska kommittén. Vi fann att lösningar fanns. Då är det vik-

tigt att juridiken får vara politikens redskap och inte tvärtom. Är inte 

huvudorsaken att man inte har kommit överens om i regeringen om hur 

det ska vara eller att man inte har tillställt resurser för det? Det är därför 

som vi står där vi står idag.  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! När jag lyssnar på er så hör jag lite olika tolkningar av det som 

sägs i det här betänkandet. Det är en del av problematiken. Det finns lite 

olika sätt att se på vissa skrivningar här. Nu vet jag inte om ltl Jansson 

svängde på det, i nämndens betänkande står det att politiken ska styra 

juridiken. Det är ju så att politiken ska styra juridiken, men sedan när 

juridiken är fastslagen så måste man också följa juridiken. När vi går in 

och ändrar i systemet i lagstiftningen, som vi har som ambition, så är 

det där som det blir komplicerat. Jag är övertygad om att vi kommer att 

ha många långa diskussioner när vi börjar diskutera om vad som egent-

ligen ska ingå i den nya lagen. Om man tar bort förordningen, vilka de-

lar av förordningen ska finnas på lagnivå? Vi har idag diskussioner om 

strandskydd, möjlighet att bara bygga på planerat område och om man 

tar bort strandskyddet. Det finns olika syn också på det, som jag tolkar i 

den här debatten.  

Sedan ytterligare om feed-in systemet. Tilläggsbudgeten är nu utde-

lad. Det var också en fråga om accis systemet. De företag som tidigare 

fick stöd men när skatteändringen kom så föll det stödet bort för vissa av 

de här företagen. Det har vi för avsikt att kompensera genom det här 

budgetanslaget men också med lagstiftningsåtgärd.   

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gun Carlson, replik   

Herr talman! Jag vill också replikera lite på lantrådets diskussion om 

näringsrätten och till viss del jordförvärvsrätten.   

Jag börjar med jordförvärvsrätten. När det gäller strandskydd så står 

det ingenting om strandskydd vare sig i lag eller i förordning idag. Ja, 

förlåt i förordningen. Men, det som är viktigt är att den eniga kommittén 

ansåg att man borde gå in i plan- och bygglagen och ange vilka rekom-

mendationer som skulle gälla för markanvändning. Där skulle man 
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också ange vilka typer av markområden som är särskilt lämpliga eller 

olämpliga för respektive utövning. Det tycker jag är tämligen klart, i 

plan- och bygglagen skulle det här nämnas.  

Sedan när det gäller näringsrätten så tycker jag att vi var synnerligen 

tydliga där, utom liberalerna som reserverade sig. När man skulle säga 

att grunderna ska införas i landskapslagen också när det gäller närings-

rätt för fysiska och juridiska personer. Man skulle införa tydliga objek-

tiva stadgade kriterier som ligger till grund för bedömningen, också det 

skulle vara i landskapslag.  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Ja, vi ska föra över i lag flera olika områden. Men det visar sig 

t.ex. om man tar detta med riktlinjerna så där det fanns väldigt mycket 

olika åsikter när det togs fram. Jag vet inte om man vill att man ska ta 

bort dem, men självstyrelsepolitiska nämnden tyckte att man egentligen 

borde ändra dem. De riktlinjerna vändes och vreds på. Det är inte allde-

les lätt även om det stod att man skulle reglera det här. När man gör det 

så blir det en massa konkreta frågeställningar att ta ställning till. 

Den här kommittén sade också att vi ska förlänga tiden för stu-

derande när man blir av med sin hembygdsrätt. Det där har vi vänt och 

vridit på lagberedningen och försökt hitta ett system just för studerande. 

Det möter på svårigheter, därav den här diskussionen som har upp-

kommit huruvida man kunde förlänga tiden för samtliga med tre år. Det 

är ett förslag som har framkommit. 

Det är svårt när man börjar vända och vrida på lagstiftningsmässigt. 

Då kommer det upp lika behandlingsprinciper, det blir avvägningsfrågor 

och det blir definitionsfrågor. 

Ltl Gun Carlson, replik   

Herr talman! Det är sant och riktigt som lantrådet säger i och för sig. 

Man måste också komma ihåg att i gällande landskapslag om jordför-

värv och tillstånd säger man tydligt i varje enskilt fall enligt prövning. 

Det måste man också komma ihåg. 

Eftersom lantrådet uppehöll sig ganska länge vid näringsrätten och 

konstaterade att det finns olika tolkningar här idag. Jag vill ännu säga 

om näringsrätten att det som också kommittén föreslog att huvudregel 

skulle vara att 2/3 av styrelsemedlemmarna skulle vara åländska med 

åländsk hembygdsrätt, men att man kunde medge avsteg i den mån det 

fastställdes olika kriterier för en branschkännedom etc. Det var också 

tydligt, tycker jag. Jag tycker inte heller att det här är någon svår sak. 

Nog tycker jag att det finns tydliga regler och tydliga beslut i detta 

kommittébetänkande som man kunde ha tagit till sig lite snabbare 

kanske. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Vi har tagit till oss flera saker och försökt. Det är ju väldigt tyd-

ligt att vi alla vill att hembygdsrätten ska vara knuten till finskt medbor-

garskap. Det har vi fört fram. Det är också en sak som vi inte själva kan 

rå över. Det finns konkreta saker som vi har tagit till oss och vi vänder 

och vrider på det.  
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Jag vill igen hänvisa till detta med studerande. Det var en väldigt klar 

beställning från kommittén att man skulle förlänga tiden för studerande. 

Men det är problematiskt när man väl ska göra det.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Vicelantrådet Britt Lundberg  

Herr talman! Den här regeringsperioden har innehållit oerhört många viktiga 

och svåra självstyrelsefrågor. En viktig prioritet har varit att upprätthålla täta 

kontakter till Helsingfors. Vi har allihop haft upprepade diskussioner och 

förhandlingar med våra kollegor i riket. Den här mandatperioden har också 

innehållit många viktiga frågor som i övrigt är viktiga för självstyrelsen. Det 

är ett mycket intressant betänkande som självstyrelsepolitiska nämnden har 

avgivit. Det kanske också ger en bekräftelse på att perioden för landskapet 

oktober 2009 till november 2010 har varit en intensiv och viktig period när 

det gäller självstyrelsen.   

I förhandlingar och diskussioner med Helsingfors har många framsteg 

gjorts. Det finns också många viktiga frågor som ännu inte har nått helt i mål. 

Det är också intressant när man läser berättelsen ifrån självstyrelsepolitiska 

nämnden att man kan konstatera att många av frågorna och ställningstagan-

den som man har tagit är framåtsyftande och visar på en riktning mot framti-

den, vilket också är väldigt bra och viktigt vägledning för hanteringen av olika 

frågor och en bra feedback för oss i regeringen. 

Självstyrelselagen behöver revideras. Till vissa delar är det mycket bråds-

kande. Från åländsk sida önskar vi en partsammansatt kommitté. Självstyrel-

sepolitiska nämnden säger också i sitt betänkande att man tycker det är vik-

tigt att landskapsregeringen agerar snabbt i de här frågorna. 

Jag kan berätta att redan direkt efter riksdagsvalets resultat så har land-

skapsregeringen, med lantrådet i spetsen, satt igång arbetet med att få till 

stånd möten med partiledarna i Helsingfors. Som jag har uppfattat det så är 

lantrådet på väg med de första diskussionerna redan i slutet av april. I stöd 

för hennes arbete finns ett gott underlag. Jag vill visa på att vi lever upp till 

den förväntan, som självstyrelsepolitiska nämnden har, att vi ska agera i ti-

digt skede när det gäller framtagande av regeringsprogrammet. 

En viktig fråga i fråga i självstyrelselagsrevisionen är också att får klarhet 

avseende standardiseringsfrågorna. Det är angeläget och brådskande som 

nämnden skriver. Jag tycker att det är helt orimligt att vår behörighet ska tas 

ifrån oss på alla de områden där standarder tillämpas. Här behövs i bråds-

kande ordning en klar och tydlig tolkning så att vi vet vad som gäller och att 

vi fortsättningsvis kan ha vår behörighet tryggad. 

Lite på samma sätt och lite samma ton upplever jag faktiskt förändringen i 

grundlagens 2 § där vi också bör få till en förändring så att det klart och tyd-

ligt framgår att det åländska folket företräds av lagtinget i de ärenden som 

lagtinget har behörighet i och att det inte är riksdagen. De här blottar på nå-

got sätt en bristande kunskap, nonchalans eller vad vi ska använda för ord för 

detta. Det är oerhört viktigt att även få detta ändrat nu. Från landskaprege-

ringens sida har vi påtalat det här och vi har påtalat det och ändå har det inte 

väckt gehör.  
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Sedan när det gäller språket, herr talman, så önskar självstyrelsepolitiska 

nämnden att vi ska ha kraftfulla åtgärder från landskapregeringen gentemot 

den finländska regeringen. Det har varit oerhört frustrerande under den här 

regeringsperioden. Vi har otaliga gånger diskuterat språkfrågan med den fin-

ländska regeringen. Vi har visserligen fått statsministern att gå ut med upp-

maningar till alla ministerier om att det svenska språket ska respekteras. Det 

har kommit tilläggsresurser för översättningar till vissa delar. Det har ibland 

givits omfattande löften att det ska ske förbättringar. Men ändå, fortsätt-

ningsvis kommer det relativt ofta lagförslag som man önskar att landskapsre-

geringen ska ge sitt utlåtande och där vi har endast har en sammanfattning 

att ge utlåtande om. Där är det en balansgång. Vi talar varje gång kraftfullt 

om att det inte är acceptabelt. Ska man totalt låta bli att ge ett utlåtande eller 

ska man ge ett utlåtande på en sammanfattning? Det blir en begränsning om 

vi ska vara med eller inte. Oftast har vi givit ett kort utlåtande på det som 

sammanfattningen har givit men krävt att vi måste få det på nytt för att 

kunna ge ett ordentligt utlåtande. Det här är inte på något sätt acceptabelt. 

Trots att vi har påtalat det så många gånger så har det fortsatt. Den senaste 

gången skrev vi ett extra kraftfullt brev och satt det även för kännedom till 

statsministern, till Ålandsministern och till Ahtisaarigruppen för att visa på 

hur det fungerar i praktiken.  

Jag tror faktiskt att så länge man i Finland talar om svenska språket i för-

hållandet till resurser och talar om svenska språket i förhållandet till om man 

har tid och möjlighet eller inte så då kommer det inte att ske någon större ut-

veckling. Det som vi från åländsk sida har sagt och som man önskar att skulle 

få gehör är att man verkligen borde bestämma sig för om den finländska re-

geringen fungerar i ett tvåspråkigt land eller inte. För då skulle det inte vara 

någon diskussion. Om man måste fundera på om man har råd med svenska 

översättningar i konkurrens med social service eller något annat så är det sä-

kert svårt att lyckas prioritera och få fram medel för svenskspråkiga insatser. 

Har man en inställning att svenska och finska i tvåspråkiga Finland ska fun-

gera och att svenska också ska fungera som landets andra språk så då borde 

situationen se ut på ett helt annat sätt. Där tror vi att vi har nyckeln, att få ett 

svar på hur man ser på svenska språket och vilken respekt man ger det.  

Efter riksdagsvalet och de stämningar som vi har nu och vad det sedan blir 

kan ingen av oss ännu ge ett svar på.  

Jag tror att ltl Camilla Gunell nämnde aftonskolorna och att de ska åter-

upptas. Det tror jag är en mycket bra idé. Det är jätteviktigt att aftonskolorna 

ska hållas regeringskollegorna emellan. Under slutfasen av aftonskoletiden 

tenderade det att bli tjänstemän och några ministrar från åländsk sida. Det är 

kanske inte fel det heller emellanåt. Jag tror att det allra viktigaste skulle vara 

att dessa aftonskolor skulle skötas regeringsledamöter emellan.  

Detta med Ålandsminister eller icke finns det många synpunkter på. Jag är 

glad att det finns en generell överenskommelse att vi alla tycker att statsmi-

nistern är en central person och att det är där som huvudfokus ska ligga. Se-

dan kan man föra en diskussion om det är bra eller inte med en Ålandsmi-

nister. Vi har inte gjort, och jag tror inte att man från finländsk sida heller har 

gjort, en ordentlig utvärdering av hur den här mandatperioden med en 

Ålandsminister har fungerat. Jag tror att det hänger ganska mycket på vilken 

person man har. Den här gången har vi haft turen att ha en mycket engagerad 

Ålandsminister. Vi har märkt och med tacksamhet kunnat konstatera att 
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hjärtat för Åland har bankat varmt hos minister Astrid Thors. En risk som 

man kan se med att ha en Ålandsminister är ju att Ålandsfrågorna kan ten-

dera att drunkna bland alla specialfrågor. Det är något som man behöver 

fundera allvarligt på. Ett plus kan vara att man kan hitta en minister i en re-

gering som har ett särskilt åländskt intresse och får ministern det också som 

sitt mandat så har ministern också en särskild uppgift att sköta det. Däremot 

har jag märkt att det inte är någon som lyfter några högre politiska poäng på 

att ha Ålandsfrågorna på sitt bord. Man får inte mycket röster av att vara en 

Ålandsminister, antar jag. Det kan ytterligare tala för att det är statsministern 

som ska sköta de här frågorna.  

Det som jag kanske främst reagerade mot, när frågan om Ålandsministern 

för 4-5 år sedan diskuterades första gången, var om det var okej att Åland ska 

vara ett fackområde som idrott, socialvård eller något annat? Kan man upp-

fatta Åland som ett sakområde eller som ett politikområde? Åland är ju ett 

självstyrt viktigt område som borde ha en högre status än det. Nu uppfattar 

jag inte att Åland på något sätt har behandlats på det sättet av Ålandsmi-

nistern. Tvärtom, Åland har behandlats med stor respekt. Den här diskuss-

ionen är viktig. Ett starkt tryck på statsministern och ett ansvar för Ålands-

frågorna tror jag att är väldigt viktigt.  

Till sist, herr talman, diskussion kring förordning eller lag när det gäller 

jordförvärvsfrågor och förändringar av strandskydd osv. så ingår det inte i 

den här självstyrelsepolitiska nämndens berättelse. Däremot vill jag tolka den 

skrivning som självstyrelsepolitiska nämnden har givit här som ett stöd för 

att om man gör förändringar i jordförvärvsfrågan så bör man göra det i lag-

form. Det som jag särskilt tycker att är bra med lag är att när man gör en lag-

stiftning, visserligen är det krångligt och arbetsamt, men det är just då som 

man får fram konsekvenserna. Det är då som man kanske märker; oj, vi be-

höver parallellt göra något åt planeringsinstrumentet eller vi behöver paral-

lellt göra något annat så att vi inte inför något nytt utan att tänka efter. Med 

lagstiftning följer också en konsekvensanalys och man funderar. I det långa 

loppet så den lilla extra tid som går åt till det sparar man in sedan i bekym-

mer i framtiden. Tack, herr talman.  

Ltl Camilla Gunell, replik  

Jag tycker vicelantrådet resonerar klokt angående jordförvärvsfrågorna. 

Angående arbetet gentemot Helsingfors så tycker jag det verkar som 

man inte ens inom regeringen har riktigt klart för vilken linje man från 

åländsk sida ska föra gentemot Helsingfors, både vad gäller aftonskolor 

och statsministerns kansli osv. Nog behövs ju den diskussionen. Det här 

kanske förstås har sin grund i att regeringspartierna var på olika listor i 

valet. Men det har redan gått tre dagar sedan valet. Efter ett val formar 

sig saker och ting mycket snabbt. Jag undrar varför inte regeringen re-

dan första dagen inkallade den valda riksdagsledamoten till överlägg-

ningar om hur man ska gå vidare? Om inte första dagen så i alla fall 

andra dagen skulle regeringen ha sammankallat partierna, socialdemo-

kraterna och moderaterna osv som har direkt kontakt till rikspartierna, 

till överläggningar om en gemensam åländsk linje.   
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Vicelantrådet Britt Lundberg, replik  

Herr talman! Jag tycker att den här typen av diskussioner är jätteviktiga 

och jag håller också med om att de är angelägna. Att det dock behöver 

göras precis första dagen är kanske inte det allra nödvändigaste, vi har 

en arbetsdag i morgon också. Det finns ännu tid. Lantrådet kommer att 

åka till Helsingfors torsdag, fredag efter påsk. Till dess ska vi ha diskute-

rat det här färdigt.  

Riksdagsledamotens kalender rår vi inte heller på. Vi har regelbundet 

kontakt och diskussioner med riksdagsledamoten. Självklart är riks-

dagsledamoten en nyckelperson. Det är också väldigt viktigt att vi nu 

från regeringens sida har diskussioner med partiledarna som just nu 

håller på att bilda regering. Det arbetet pågår också. 

Ltl Camilla Gunell, replik  

Jag tror säkert att det pågår. Vilken linje ska man föra fram till Helsing-

fors? Man måste väl ta diskussionen på hemmaplan. Tänker lantrådet 

föra fram sin linje, eller tänker hon föra fram den linje som har fått 80 

procent av ålänningarnas röster? Det måste man diskutera och vara enig 

om så att vi talar med en röst från åländsk sida, det är bara då vi är 

starka.  

Om jag hade varit lantråd hade jag nog sammankallat riksdagsleda-

moten och partierna genast följande dag när man visste vem som var 

vald till ämbetet.  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik  

Tack, herr talman! Jag är inte heller lantråd, men känner jag lantrådet 

rätt så kommer nog lantrådet att tillse att vi har en gemensam linje och 

diskutera i Helsingfors. Det är jag inte alls orolig för.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag tycker också att vicelantrådet talar klokt när det gäller 

lagstiftning om jordförvärv. När man skriver en lag så görs det allmänna 

motiveringar och detaljmotiveringar. Det är ju då man upptäcker om 

man är på väg på fel eller rätt spår. Av den orsaken är det viktigt att så 

här stora tunga saker som jordförvärv måste vara i en lagstiftning, an-

nars vore det märkligt. För den skull är inte centern mot förändringar. 

Vi är naturligtvis för förändringar som bygger samhället, absolut. Man 

vill också veta att man gör rätt. Ännu märkligare blir det att fyra perso-

ner, i det här fallet, på Åland kan förändra synen och sättet att bilda 

jordförvärv istället för att ett parlament med kvalificerad majoritet på 

20 folkvalda personer ska bestämma. Därför borde det vara en lagstift-

ning. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik  

Tack, herr talman! Jag kan bara konstatera att vi har en fullständig sam-

syn. Jag stöder det fullt när det gäller lagstiftning och konsekvensana-

lyser, men även annan lagstiftning som samtidigt parallellt kan behövas. 

Jag tror att det var ltl Carlson som nämnde plan- och bygglagen. Den 

parlamentariska kommittén har sagt att plan- och bygglagen borde revi-
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deras för att tillse att förändringen blir bra för Åland och gynnar syftet 

som det var tänkt. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Plan- och bygglagen är ett utmärkt instrument för att re-

glera det här. Det är ett märkligt system som man har, som jag sade tidi-

gare. Egentligen är det ännu värre, det är en person som kan krossa 

jordförvärvsreglerna genom att bilda ny praxis som sedan måste följas i 

framtiden. Det är lite märkligt att man väljer att inte vilja lagstifta om en 

sådan här sak. Jag tycker att det ska vara kvalificerad majoritet om man 

ska ändra en enda bokstav i jordförvärvslagen.  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik  

Herr talman! Jag uppfattar att lagtinget har sagt sitt via självstyrelsepo-

litiska nämndens utlåtande. När man har stiftat lagen om jordförvärv så 

har man också i 19 § hänvisat till 55 § i lagtingsordningen där man säger 

att förändringarna i de här frågorna, hur de än görs, ska göras i lagstift-

ning av två tredjedelars majoritet i parlamentet. Det visar att de folk-

valda i parlamentet har tyckt att det här är oerhört viktiga frågor. Det 

tycker jag är viktigt att man har respekt för.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Roger Slotte 

Herr talman! Självstyrelsepolitiska nämnden har lämnat ett utförligt 

och intressant betänkande. Jag kommer här att beröra några av dessa.  

Jag håller med nämnden om att jordförvärvslagstiftningen snarast måste 

uppdateras och moderniseras i enlighet med den parlamentariska kommit-

téns betänkande.  

När det gäller frågor som berör individers rättigheter och skyldigheter 

måste detta, enligt min uppfattning, göras genom lag. Självstyrelselagens 21 § 

är fullständigt tydlig på denna punkt. Jag håller därför med nämnden om att 

jordförvärvslagstiftningen bör justeras och att förordningar och riktlinjer bör 

anpassas till lagstiftningen och inte tvärtom. 

Herr talman! När det gäller reformen av självstyrelsesystemet kommer vi 

att behöva jobba mycket med att skapa förståelse för de åländska önskemå-

len. Jag är rädd för att svårigheterna för att få förståelse har ökat efter riks-

dagsvalet. Jag håller med nämnden om betydelsen av att få med en bra skriv-

ning om självstyrelsens utveckling i det kommande regeringsprogrammet. Vi 

kommer att behöva diskutera över partigränserna i lagtinget om hur vi ska 

befästa och få gehör för detta i Helsingfors. Samarbetar vi så är vi starkare. 

När det sedan gäller att genomföra självstyrelserevisionen är det viktigt att vi 

snarast etablerar närmare kontakter till riksdagen och dess ledamöter.  

Herr talman! Lagtinget och riksdagen är varandras jämlikar. Utgående 

från detta synsätt är det av principiell betydelse att riksdagen och lagtinget 

godkänner förändringar av grundlagen beträffande frågor inom landskapets 

behörighet för att inte landskapets lagstiftningsbehörighet ska kringskäras av 

att flera grundrättigheter fastställs i grundlagen. Detta är nödvändigt för att 

lagtingets behörighet inte ska beskäras. Anmärkningsvärt är ändå i samman-

hanget att grundlagskommitténs betänkande skickades för utlåtande till 
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landskapsregeringen på finska med en kort svensk sammanfattning. Med be-

aktande av det sistnämnda anser jag att det är ännu viktigare att statsmak-

tens företrädare uppmärksammas om att Finland på grund av sina förpliktel-

ser mot Åland har ansvar att tillse att nödvändiga resurser och kunskaper fö-

religger för att självstyrelselagen ska kunna efterlevas.   

Herr talman! Angående de allmängiltiga kollektivavtalen är språket en vik-

tig fråga. De avtal som statsmakten fattar beslut om att ska vara gällande i 

hela landet inklusive Åland måste finnas även på svenska. Jag kan inte förstå 

att det kan ta en sådan tid att översätta dem och jag kan inte förstå att stats-

makten gör ett kollektivavtal allmänt bindande utan att kontrollera eller 

kräva att de även finns på svenska. Detta är för mig obegripligt i ett rättssam-

hälle. Det är därför väldigt nödvändigt att landskapsregeringen tillsammans 

med riksdagsledamoten även framledes arbetar vidare med denna problema-

tik.  

Herr talman! Reservkraftförsörjningen på Åland börjar bli en allt mer pre-

kär fråga. Nämnden skriver att elförbrukningen ökar och vi kan snart hamna 

i ett läge där elförsörjningen måste ransoneras. Nämnden kanske måste se sig 

själv i spegeln lite för så här debatterades det för ett år sedan den 28 april 

2010. ”Framställning om extra anslag för byggande av likströmsförbindelse 

till riket är enligt nämndens uppfattning beroende av möjligheten till ut-

byggnad av vindkraften. Om förutsättningarna för utbyggnaden förändras 

måste landskapsregeringen överväga andra reservkraftsalternativ.” Av det 

här kan man förstå att man inte har trott på Kraftnät och man har inte trott 

på landskapsregeringen och därför skrev man så här för ett år sedan. Men 

idag skriver man annorlunda, men ingenting speciellt har hänt annat än att 

våra effektuttag på stamnätet har blivit lite mera. Senast nu i februari hade vi 

68 megawatt som högsta effekt. Vi får 80 megawatt via Sverigekabeln. Detta 

går bra så länge det inte träffar incidenter. Blir det ett mindre problem så kan 

det kanske klaras av om det är kallt, men blir det ett större problem så blir vi 

så länge utan ström så att reservkraften inte kommer igång för vi har inte till-

gång till mera än 70 megawatt reservkraft och den kan inte hålla på någon 

längre tid. Om det ska köras längre med reservkraft så har vi inte tillgång till 

mer än 50 megawatt. Där har vi ett stort problem.  

 Det är nu av allra största vikt att vi får klartecken gällande byggnation av 

en kabel till riket och att staten via extra anslag subventionerar densamma. 

Extra anslag har ju tillkommit i vårt system i syfte att finansiera sådana utgif-

ter som inte rimligen kan finansieras över landskapsbudgeten. Tack.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag blev lite överraskad över citatet från fjolårets berät-

telse från självstyrelsepolitiska nämnden. Jag kände inte igen det. Jag 

hoppas att jag inte var med om det, men det finns en risk för att jag var 

det i kompromissens namn. Men jag tror inte alls att det haft någon be-

tydelse i den här frågan. Det är ju nog landskapsregeringens förhand-

lingar och sätt att hantera frågan i förhållande till närings- och arbets-

ministeriet, finansministeriet och på senare tid också Ålands delegation-

en som är det väsentliga i det här sammanhanget. Eftersom ltl Slotte sit-

ter med som stöd för den här regeringen så kan han säkert svara på frå-

gan om varför landskapsregeringen har dröjt så väldigt länge med att ge 

Ålands delegationen de uppgifter som de har efterlyst? Det har varit för-
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dröjningar på flera månader, vilket sannerligen inte har underlättat han-

teringen av den här frågan.  

Ltl Roger Slotte, replik 

Herr talman! Om folk runt om tvivlar på att kabeln behövs eller inte, om 

det tvivlas i lagtinget, det tvivlas på bygden och det tvivlas lite här och 

där så blir det en osäker situation. Jag tror att jag pratade med ltl Roger 

Jansson också i fjol angående skrivningen som jag citerade. Jag fick 

uppfattningen att ltl Jansson hade varit frånvarande. Som tidigare le-

damot i Kraftnät så hade säkert ltl Jansson reda på hur det här låg till.  

Angående fördröjningen och hanteringen så vet vi att det nu alldeles 

nyligen har gått in ett meddelande från landskapsregeringen till Ålands 

delegationen. Det ska då behandlas så småningom.    

Ltl Roger Jansson, replik 

Frågan om reservkabeln österut har naturligtvis många infallsvinklar 

och det är klart att det finns alternativ. Nu har vi enhälligt gått in för den 

här modellen. 

 En annan komplikation är att vi enhälligt har gått in för att bygga vår 

kalkylering på 60 procent stöd när det tidigare har varit lägre. Det kan 

komma scenarier där vi kommer att få ett statsstöd, ett extra anslag, 

som är på en annan nivå än det vi har använt själva i våra kalkyler. Då 

uppstår den intressanta frågan för de åländska konsumenterna, som i 

representerar i det här fallet, hur går vi då vidare? Nåja, den frågan får 

vi naturligtvis återkomma till. Vi ska inte gärna diskutera den frågan så 

här öppet nu före Ålands delegationen har tagit sitt beslut.  

Ltl Roger Slotte, replik 

Herr talman! Angående frågan som jag inte hann svara tidigare på, så 

visst, det är brist på pengar i Finland. Man har avvaktat rent politiskt att 

riksdagsvalet vara överståndet. Det var den korta kommentaren. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Behandlingen avbryts här och fortsätter vid plenum onsdagen 

den 27 april. De talare som finns på talarlistan kvarstår till den fortsatta debatten. 

Enda behandling 

6 Missbruk av tobak, alkohol och narkotika 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 8/2010-2011) 
Ltl Harry Janssons m.fl. hemställningsmotion (HM 7/2007-2008) 
Ltl Göte Winés m.fl. hemställningsmotion (HM 43/2007-2008) 
Ltl Danne Sundmans m.fl. hemställningsmotion (HM 52/2007-2008) 

Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum.  

Remiss 

7 Underlätta nyanställningar för särskilt utsatta grupper 

Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 3/2010-2011)  

Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum.  

Remiss 

8 Förnyad tobakslagstiftning 

Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 39/2010-2011)  
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Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum.  

Remiss 

9 Forum för mental hälsa 

Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion (HM 43/2010-2011)  

Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum.  

Remiss 

10 Specialutbildning inom äldreomsorgen för inflyttade 

Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 47/2010-2011) 

Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare. 

För kännedom 

11 Ändring av djurskyddslagen 

Landskapsregeringens framställning (FR 18/2010-2011) 

Ärendet upptas till behandling vid plenum 27.04.2011. 

12 Matbanken 

Ltl Camilla Gunells enkla fråga (EF 23/2010-2011) 

Svar på enkel fråga ska ges inom tio dagar efter det att landskapsregeringen har tagit 

emot frågan. Om frågan inte kan besvaras ska landskapsregeringen meddela det till lag-

tinget och ange orsaken till att svar inte ges.  

13 Förslag till första tilläggsbudget för år 2011 

Landskapsregeringens framställning (FR 19/2010-2011) 

Ärendet upptas till behandling inkommande onsdag den 27 april. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls 27.04.2011 kl. 13.00. Plenum är avslutat. Glad påsk till alla! (Ple-

num avslutades kl. 17.05). 
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Plenum börjar  

Närvaroregistrering. 26 ledamöter är närvarande. 

Om ledighet från dagens plenum anhåller lagtingsledamöterna Folke Sjölund och Johan 

Ehn på grund av deltagande i Nationella veterandagens firande i Mariehamns stads 

regi. Vicetalman Gunnar Jansson anhåller om befrielse från lagtingsarbete för tiden 

28.4-29.4 med orsak för annat uppdrag i anslutning till lagtingsarbetet, riksmötets 

öppnande i Helsingfors och möten i presidentens kansli. Beviljas. 

Meddelande 

Talmanskonferensen har idag diskuterat tidtabellen. Plenum idag pågår fram till 

kl.19.00. Plenum på fredag pågår till kl. 17.00 med en lunchpaus 12.00-12.30. Därefter 

sammanträder lagtinget den 23 maj till 8 juni, enligt planerna. I dag kommer det också 

att serveras smörgåsar från kl. 16.30 i aulan.  

På fredag den 29 april kommer en frågestund enligt bestämmelserna i 48 § 3 mom. lag-

tingsordningen att hållas kl. 09.30. Från landskapsregeringens sida deltar ministrarna 

Katrin Sjögren, Roger Eriksson, Veronica Thörnroos, Torbjörn Eliasson och Mats 

Perämaa. 

De lagtingsledamöter som önskar ställa en fråga skall meddela detta till lagtingets 

kansli senast torsdag 28.04.2011 kl. 15.00. 

Bordläggning 

1 Införande av barnomsorgspeng 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 9/2010-2011) 
Ltl Johan Ehns m.fl. hemställningsmotion (HM 54/2007-2008) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 23.05.2011. Godkänt.  

Bordläggning 

2 Funktionshinder, rehabilitering och hjälpmedel 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 10/2010-2011) 
Vtm Gun-Mari Lindholms m.fl. hemställningsmotion (HM 51/2007-2008) 
Vtm Gun-Mari Lindholms m.fl. hemställningsmotion (HM 35/2009-2010) 
Vtm Gun-Mari Lindholms m.fl. hemställningsmotion (HM 36/2009-2010) 
Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion (HM 41/2009-2010) 
Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 43/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 23.05. Godkänt.  

För kännedom 

3 Strykning av anslag för åtgärder med anledning av vrakfynd 

Ltl Carina Aaltonens m.fl. finansmotion (FM 79/2010-2011) 
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Remiss 

4 Förslag till första tilläggsbudget för år 2011 

Landskapsregeringens framställning (FR 19/2010-2011) 
Ltl Carina Aaltonens m.fl. finansmotion (FM 79/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet. Godkänns?  

Diskussion. 

Minister Mats Perämaa 

Fru talman! Landskapsregeringen har gjort en allmän konjunkturbedömning 

i samarbete med ÅSUB, det som inleder detta förslag till första tilläggsbudget 

för 2011. Vi har alltså gjort en konjunkturbedömning, som innebär att vi fort-

farande har en BNP-utveckling som inte är tillfredsställande, det får man 

ändå säga. Grunden till den låga BNP-tillväxten ligger i det som skedde för 

något år sedan då några fartyg flaggade ut, vilket genast gav ett resultat i ne-

gativa BNP-siffror, men där ändå konsumtionen hos dem som arbetar på far-

tygen kvarstod i landskapet. Det är en förklaring till att vi har utgått från en 

väldigt låg nivå. En viss förändring till det bättre sker, men den är långsam. 

Det är den fortfarande i vår omgivning även om tillväxttakten är något ras-

kare.  

Utvecklingen inom arbetslösheten är däremot glädjande för vår del. Ar-

betslösheten i ingången av finanskrisen steg rätt kraftigt medan den däremot 

nu igen har börjat sjunka. Speciellt positiv får man väl säga att piken i ung-

domsarbetslösheten ganska snabbt bröt till något mera positivt. Den har igen 

halverats i de senaste siffrorna mot när den var som högst mot tio procent. 

Arbetslöshetssiffrorna finner vi som ett nyckeltal, som väl beskriver om ett 

samhälle är livskraftigt och välmående eller inte.  

Inflationen. Vi har återigen en någorlunda normal inflationstakt. Den sti-

ger något till 2012, men detta år sjunker den enligt prognoserna. Något annat 

kan vi inte heller räkna med. Vi kommer att få leva under ett visst inflations-

tryck.  

Det som ändå är mest positivt i de konjunkturbedömningar som har gjorts 

om speciellt hur våra företag har uppfattat situationen, är att de allra flesta 

företag ändå ser med en tillförsikt på framtiden, kanske vi måste lägga till or-

det försiktig tillförsikt, men ändå. Man bedömer läget som relativt gott, man 

tror att man kommer att kunna göra goda affärer, man tror att man kommer 

att kunna göra vinst, kanske till och med öka personalstyrkan något. Jag tror 

att det är en sammantagen bild av näringslivet som helhet. Sedan finns det 

variationer beroende på näringsgren. Sjöfarten och passagerarsjöfarten är 

pressad av en hård konkurrens och också stigande bunkerpriser. Utmaning-

arna kvarstår alltså i många näringsgrenar även om tillförsikten tycks vara re-

lativt god och positiv just nu.  

Sedan vill jag gå till budgetekonomin och framför allt till den tabell som 

finns på sidan 3 under allmänna motiveringen. Inkomsterna för landskapet 

är i dagsläget oerhört svårbedömda och detta kopplat till valet i Helsingfors, 

den majoritet som nu synbart ser ut att formas, som ska ge den nya regering-

en i Helsingfors. Situationen är svårbedömd för att staten Finland strukturellt 

har ett underskott varje år som man för finansministeriets räkning bedömer 

till tio miljarder per år. Det är inte bara för detta år och nästa år utan i ra-

marna som finansministeriet har satt upp för åren 2012-2015 har man ett år-

ligt underskott på nästan tio miljarder euro. Finland behöver alltså förbättra 
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sin budgetekonomi med tio miljarder för att få ett överskott och delvis skapa 

möjligheter för att kunna betala tillbaka de lån, som man upptagit och börjar 

vara i största laget också i Finland.  

Att utgående från detta sätta våra inkomstanalyser är förstås en utmaning. 

Landskapsregeringen har dock gjort ett ärligt försök. I tabellen finns åren 

2010-2013 uppräknade. 2010 är någonting som har gått redan, vi lever i 2011. 

Vi har inte ändrat inkomstsiffrorna varken för avräkningen eller skattegott-

görelsen annat än att vi har infört den siffra för avräkningen som är fastställd 

av Ålandsdelegationen. Sista nyheterna som jag nåddes av i finsk ekonomi 

var att första kvartalet i skatteintäkter till statskassan hade gett en halv mil-

jard mera än förväntat. Det var en nyhet som jag nåddes av igår. I de här ta-

bellerna finns ingenting annat än det som Ålandsdelegationen har fastställt.  

2012 och 2013 kommer förmågan att prognostisera och analysera utveckl-

ingen att kräva sin motivering och den ska vi försökta ge här och nu. Intäk-

terna i denna kalkyl grundar sig på de ramar som finansministeriet har satt 

med det som jag beskrev förut, ett årligt underskott om nästan tio miljarder 

euro. Därtill gör landskapsregeringen nu bedömningen att den tillträdande 

riksdagen måste höja skatterna något för att få bukt med ekonomin. Vi tror 

inte att man kommer att höja skatterna med tio miljarder euro, sanningen 

kommer att ligga någonstans mitt emellan viss skattehöjning och viss ned-

skärning av offentlig serviceproduktion. Rent ut sagt spara pengar.  

Kalkylerna är så satta att vi tror att staten Finland höjer skatten med tre 

miljarder euro och sparar sju miljarder euro. Det är den bedömningen man 

kan göra när man lyssnar på partiledarna i sina val och de löften och de utsa-

gor som har getts i samband med valdiskussionerna. Ett parti pratar om att 

man ska höja mervärdesbeskattningen med två procentenheter, ett annat 

parti i den tilltänkta majoriteten säger att man ska höja kapitalskatten, ett 

tredje parti säger att man ska höja progressiviteten i inkomstbeskattningen.  

Det nödvändiga är att förbättra den statliga ekonomin med tio miljarder 

euro. Det är enligt vår prognos tre miljarder i skattehöjningar, resten är ner-

skärningar. Sedan har vi också gjort så att vi inte räknar med att hela skatte-

höjningen ska vara genomförd 2012 utan bara hälften, medan vi tror att 2013 

måste man redan ta tag i ekonomin.  

Sedan finns förstås ytterligare en tredje möjlighet som man hoppas att 

kommer att bli en verklighet och det är att landet går in i en kraftig tillväxtpe-

riod, som gör att nerskärningar och skattehöjningar inte behövs, men det är 

ingen som tror att det kommer att gå så lätt den här gången. Därav grunderna 

till de inkomstsiffror som vi har kalkylerat i vår förväntade inkomst- och ut-

giftsutvecklingstabell.  

Skattegottgörelsen. Vi har inte några grunder för att ändra på siffrorna 11 

miljoner euro för 2012. Den intäkt som vi kan budgetera för 2012 är ett resul-

tat av det verkliga utfallet 2010. Senare under sommaren, förhösten, kommer 

vi att veta mer om det här också. Detsamma gäller för 2013. Skattegottgörel-

sen är oerhört svår att bedöma på förhand.  

Utgifterna. Samma år, från 2010-2013 där 2010 redan är ett genomlevt 

stadium. Om dagssituationen utan förändringar skulle genomföras fortsätt-

ningsvis, samma verksamheter finnas kvar som landskapsregeringen ansva-

rar för och finansierar, skulle utvecklingen vara siffermässigt som den är be-

skriven här.  



  

  747 

Vi har räknat med ytterligare höjda oljepriser, priserna går upp, det kom-

mer vi att kunna diskutera i samband med genomgång av detaljmotivering-

arna. Vi har kalkylerat med ytterligare höjda oljepriser, vi har kalkylerat med 

högre pensionskostnader, med lönerörelser som kommer att leda till högre 

löner rent ut sagt.  

Vi har försökt bedöma dagssituationen med det kostnadstryck som finns 

på oss hela tiden. Allt detta tillsammans ger för 2013, det är väl det som är in-

tressant, 2013 är det nya året i den här tabellen jämfört med tidigare presen-

terade tabeller, en siffra på ett isolerat underskott om 3,4 miljoner euro. Fort-

farande lite minus, men vi säger att med tanke på prognostiden är det möjligt 

att ligga i balans då och det är den här landskapsregeringens mål att ligga i 

balans då. Därför skriver vi och därför säger jag här från talarstolen att vi 

kommer att vara tvungna att bedriva en återhållsam ekonomisk politik även 

åren framöver.  

Jag för min del tänker inte ge några stora löften inför valet om reformer 

som kostar stora pengar. Jag hoppas att det är någonting som kunde vara en 

röd tråd i den valrörelse som kommer. Jag tror att vi på allvar måste börja 

tackla frågan om samhällsreform med vad den än kan innebära. Vi måste få 

ner kostnaderna för serviceproduktionen och vi måste kunna hantera skär-

gårdstrafiken via ett kortruttstänkande som via investeringar får ner drifts-

kostnaderna.  

Om vi på allvar kan ta itu med de här bitarna och det tror jag att ett 

åländskt lagting ska kunna göra om utvecklingen är den som vi nu prognosti-

serar, vi kommer att kunna hantera den åländska ekonomin också. Med det 

här vill jag absolut inte säga att utmaningarnas tid är förbi, utmaningarna 

kvarstår.  

Sedan, fru talman, från de allmänna motiveringarna till detaljmotivering-

arna. Jag tänker redogöra för ett urval av moment där landskapsregeringen 

föreslår tillägg till den ordinarie budgeten. Först till det som är den stora or-

saken till behovet av en tilläggsbudget, det som är ett resultat av att vi redan i 

grundbudgeten sade att vi måste återkomma till en tilläggsbudget. Det är att 

vi budgettekniskt organiserar verksamheten och budgetmomenten så att den 

är anpassad till lagstiftningen om den åländska gymnasieskolan, alltså gym-

nasialstadiereformen. Momenten på ett större antal skolor sammanförs till de 

moment som krävs för att bedriva verksamheten i enlighet med lagstiftning. 

Jag nämner inte de momenten skilt under presentationen. 

Momentet 43.27.21 under kansliavdelningen Produktionsbaserad ersätt-

ning för el, som produceras med förnybara energikällor. Vi föreslår ett anslag 

om 500 000 euro. Det här kopplas givetvis ihop med inmatningstariffrågan 

där åländska energiproducenter ännu inte är med i det finländska stödsyste-

met. Innan Finland gick in för sin lagstiftning, som numera bara stöder de 

finländska energiproducenterna, hade man i en skattelagstiftning en accisbe-

frielse, vi ska komma ihåg att skattefrågor är Finlands behörighet, som via 

deras behörighet också gynnade de åländska producenterna.  

Det finns en handfull producenter, en bioenergiproducent och ett antal 

vindkraftsproducenter, som har haft en skattelättnad i form av accisbefriel-

sen. Landskapsregeringen, som otvivelaktigt har behörighet på näringsstöds-

området, väljer att ge motsvarande stöd till dessa producenter i form av nä-

ringsstöd och via landskapets budget. Inte efter en uttrycklig behovsprövning 

utan utifrån det faktum att vi bedömer det viktigt att aktörer i det åländska 
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samhället, som gör investeringar och satsningar i tron att det finns en lag-

stiftning och en långsiktighet som är till grund för deras verksamhet, att den 

kan vara någonting man litar på. För att bibehålla investeringsviljan vill vi på 

det här sättet återställa det stöd i form av en skattebefrielse som dessa produ-

center har haft tidigare. 

På sidan 11, moment 45.56.62 Främjande av avfallshantering vill land-

skapet fortsättningsvis stöda de kommuner som ännu inte har kommit i 

hamn med sluttäckningar av sina avfallsdeponier. Som framgår av moti-

veringarna finns det ännu efter det här några kommuner som inte har kom-

mit i mål med sin planering och verkställighet och därför kommer detta att 

kräva en viss budgetering även framöver. Några kommuner kommer att 

komma i mål under 2011. Därför detta anslag nu. 

  Sedan, fru talman, på sidan 19 Högskolans verksamhetsutgifter 46.55.20. 

Vi föreslår ett tillägg om 106 000 euro för uppgradering av navigationssimu-

latorn och programvaran för radiostationen. Vi bedömer det här som nöd-

vändigt för att bibehålla den kvalitet i utbildningen på högskolan så att in-

tresset för att utbilda sig inom navigation ska kvarstå bland studerande och 

ungdomar.  

46.60.20 Museibyråns verksamhetsutgifter. Landskapsregeringen äskar 

om ett anslag för att fortsätta undersökningar om den s.k. champagnegalea-

sen. Vraket torde vara välkänt för alla, det kanske inte är så mycket att orda 

om det, men för att kunna få en bild av den historia, det som skedde inför för-

lisningen, för att det också ska kunna vara en nytta i det nästa momentet att 

vi kommersialiserar champagnen, bedömer vi det viktigt att kunna berätta 

om hur champagnen hamnade på åländskt vatten. Det är ett mål, men sedan 

är det också av ett allmänt kulturhistoriskt värde att man också undersöker 

vrak.  

För 46.60.22 Särskilda åtgärder i användning av vrakfyndet föreslår vi 

också ett anslag om 95 000 euro för att genomföra en champagneauktion på 

Åland, den som via pressmeddelanden har offentliggjorts. Det som nu gläd-

jande nog har skapat aktivitet i det privata näringslivet bl.a. i form av att re-

staurangnäringen samlar sig till att göra den här händelsen till någonting 

som också gynnar deras verksamhet. Det har hela tiden varit landskapsrege-

ringens avsikt, att champagnen i sig med möjliga direkta intäkter till land-

skapet framför allt ska kunna skapa förutsättningar för samhället i övrigt. Det 

är med tillfredsställelse vi ser att den här möjligheten nu skapar en aktivitet i 

samhället. 

Vi vill också analysera ölet för att kunna utnyttja det fyndet i högre grad. 

Det ska anställas en projektledare och anlitas experter och det kräver det här 

anslaget. Med hänvisning till finansförvaltningslagens stadganden om netto-

budgetering så föreslår vi att själva auktionerna ska ge intäkter och att de kan 

gottgöras det här momentet. Nettoinkomsterna ska sedan kunna användas 

till de syften som har bestämts sedan tidigare, alltså för ändamål som sjö-

fartshistoria och marinarkeologiska ändamål.  

Utvecklandet att Bomarsund, fru talman! Där får vi öppet och ärligt säga 

att bedömningen av hela projektets kostnad och det som presenterades under 

budgeten för 2011 senaste höst, var något optimistiskt. Vi bedömer nu, med 

anledning av att utställningen kostar något mera än beräknat och med anled-

ning av att det allmänna kostnadsläget har stigit och att vissa nya bestämmel-

ser också styr detta projekt till att bli något dyrare. Därför gör vi bedömning-
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en idag att totalkostnaden torde ligga på 3,5 miljoner euro istället för tre som 

vi sade tidigare. Vi vill ge lagtinget möjlighet att säga sitt om den här föränd-

ringen, men vi föreslår att projektet ska genomföras inom den här ramen. 

47.03.44 Nationella investeringsbidrag. Det är momentet där också pengar 

för en kommande golfbana finns. Det finns 1,5 miljoner euro för golfbanan på 

detta moment, vi rör inte de pengarna, men investeringsviljan finns i sam-

hället, bl.a. för att utveckla kvaliteten inom turistnäringen och för att utveckla 

företagandet inom Clean tech-industrin. Därav och säkert på grund av annat 

också, föreslår vi ett tillägg om 250 000 euro på detta moment för att land-

skapsregeringen via sin bidragsdel ska kunna öka på investeringstakten i 

samhället. 

Sidan 21, 47.15.44 Investeringsstöd till lantbruket. Samma där, vi föreslår 

ett tillägg om 250 000 euro för att kunna möta intresset av att investera inom 

lantbrukssektorn. I grundbudgeten för 2011 äskade landskapsregeringen om 

1 250 000 euro för detta ändamål. Det nämndes i budgeten att om behov 

uppstår så finns det beredskap att titta på momentet och nivån, men framför 

allt äskade vi om ett beslut i riktningen att landskapsregeringen skulle införa 

ansökningstider, vissa regelbundna tider per år. Det har genomförts så att äs-

kanden om investeringsstöd från näringen lämnas in senast sista mars och 

sedan något datum på hösten. Då kan landskapsregeringen i samband med 

ett antal samtida ansökningar göra de prioriteringar, som man också måste 

göra inom den här branschen för att nå den effekt och den utveckling som 

man önskar.  

Vi vill alla ha ett jordbruk som är livskraftigt. Vi vill att livsmedelsindustrin 

ska kunna få råvaror för att kunna bedriva en lönsam och vettig verksamhet, 

så att ålänningar i förlängningen också ska kunna komma i åtnjutande av 

åländskt livsmedel. Som sagt, 250 000 till för detta ändamål. 

Sidan 23, 47.30.24 Praktikantplatser för högskolestuderande. Det finns en 

ökad efterfrågan på praktikantplatser för högskolestuderande och vi föreslår 

en höjning av detta anslag med 40 000 euro. Vi anser att det är i landskapets 

intresse att vi på detta sätt kan motverka kompetensflykt från landskapet. Om 

målet är att högskolestuderande ska få ett fotfäste i arbetslivet här på Åland 

är möjligheten större att en större del av deras karriär kommer att genomfö-

ras här på Åland.  

Som en liten fotnot vill jag säga att detta är ett moment som ger förmåner 

till enskilda utan att det finns en lagstiftning i botten. Av den här nämnden är 

det här en av frågorna som diskuterades i samband med finansförvaltnings-

lagen. Avsikten måste på sikt vara att komma med lagstiftning om landskapet 

vill fortsätta med detta stöd. Landskapsregeringen tycker att det är en bra 

form. Med den omröstning som skedde i samband med finansförvaltningsla-

gen bedömer vi att det fortfarande finns utrymme för att föreslå ett något 

högre anslag, för att saken sedan på sikt ska lösas via lagstiftning. 

Upphandlingar sjötrafik, 1,6 miljoner euro till. Bränslet berör 700 000 

euro av detta äskande. Vi bedömer att årsmedelpriset kommer att ligga tio 

cent högre än det som prognostiserades i höstas. Som grund bör man säga att 

det har varit det vanliga sättet att förfara, man ser på läget på hösten och gör 

en bedömning vad det är då och sedan sätter man årsmedelpriset efter det. 

Sedan kan priset stiga eller sjunka, det finns exempel på både och.  

Det faktum att bränslepriset förändrar har inte gett anledning till att sänka 

nivån på servicen och inte heller gett anledning till att höja nivån på servicen 
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beroende på om oljan gått upp eller ner. Man har inte minskat trafiken, men 

inte heller ökat trafiken när oljepriset har varierat. Tio cent upp i årsmedel-

pris, fyra cent beror på en miljökomponent som lagstiftaren, inte vi, har sagt 

att ska finnas i bränslet för att göra det i någon mån miljövänligare. Fyra 

cent, miljökomponenten sex cent, marknadspris.  

I totala anslagsäskande av 1,6 miljoner grundar sig 400 000 euro på den 

svåra vintern. Landskapsregeringen drog ner trafiken i samband med att 

kunskapen om att isarna kommer att försvåra trafiken nådde oss. Vintern 

hade sin gång, isarna blev tjockare. I slutet av februari till slutet av mars gick 

färjorna under en isturlista med en ytterst begränsad trafik i förhållande till 

det normala. Inbesparingen blev i en situation när ingenting annat hade varit 

föränderligt 130 000 euro, men sedan blev dygnen längre, arbetstiden längre, 

bränsleåtgången större då isförhållandena var besvärliga, så det krävs ändå 

400 000 euro till för att finansiera den vinter som gick.  

Sedan finns det ett äskande om 500 000 euro i de 1,6 miljoner, som grun-

dar sig på en missbedömning av kostnaderna för m/s Skarven. Dels en ren 

felbedömning i kalkyleringen och delvis en missbedömning utgående från att 

färjan inte hade varit i trafik ett helt år tidigare och det inte fanns en rutin-

mässig grund för hur högt nivån ska ligga. Landskapsregeringen gjorde i 

samband med fastställande av turlistan för 2011 en bedömning av den mängd 

anslag som fanns i budgeten, landskapsregeringens eget förslag kopplat till 

trafikmängden som skulle bli i samband med turlistfastställandet. Man kalky-

lerade linje för linje vad kostnaden skulle bli och jämförde med anslaget och 

då kalkylerade helt exakt. Det finns kalkyler för det här som visar att pengar-

na skulle räcka till, men så blev inte fallet.    

Ännu till sist, fru talman, momentet 48.30.22 Utgifter för drift och under-

håll av vägar där det också finns ett visst anslagsbehov på grund av ökande 

bränslepriser samt med resultat av den svåra vintern, som också givetvis 

drabbade vägarna. Där har en viss inbesparing skett under tidigare år så att 

ett tidigare års anslag om 218 000 euro kan kopplas till ett anslagsäskande 

om 143 000 för att täcka dessa kostnader. Tack. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! I samband med att lagtinget beslöt att vi ska få en ny fi-

nansförvaltningslag så har jag för mig att lagtinget beslöt att i den bud-

get som skulle komma, skulle regeringen skilja på investering och drift. 

Nu tycker jag att det verkar som om det inte finns någon särskild inve-

steringsbudget. Det rullar på som vanligt, eller hur? 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det pågår en beredning vid landskapsregeringen med syfte 

att i ordinarie budgeten 2012 särskilja investeringarna ur driftsbudgeten 

så att det framgår tydligt vilken årlig kostnadsverkan investeringarna 

har. Det var inte möjligt att genomföra det fullt ut i denna tilläggsbudget 

där det fanns mycket annat att fokusera på, speciellt renodla gymnasial-

stadiereformen. Beredning pågår med lagtingets avsikt och tillika land-

skapsregeringens egen avsikt. I den ordinarie budgeten ska det här vara 

separerat. 
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Ja, vi får konstatera då att det här lagtingets beslut uppfyl-

ler regeringen. Sedan en annan sak och det är momentet 43.27.41 om 

förnybara energikällor, accisen. Jag har det minnet att regeringen har 

sagt att man inte ska diskutera justeringar av avräkningsgrunden och 

beloppet för det skulle störa regeringens förhandlingar om inmat-

ningstarifferna. Nu är resultatet tydligen det att det inte finns någon ju-

stering av avräkningsgrunden, det finns inte några inmatningstariffer 

och nu ska vi med våra egna medel betala ut acciser till de här bolagen. 

Det verkar som om allt det här inte har givit något resultat utan det har 

bara kostat oss mera. Är det riktigt uppfattat? 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Såsom jag sade i min presentation finns en behörighetsför-

delning mellan självstyrelsen och Helsingfors, skattebehörigheten gäl-

lande de indirekta skatter, som acciser är, är en riksbehörighet, närings-

stöd är en åländsk behörighet. Vi har gjort vårt yttersta för att argumen-

tera för det ändå, med hänvisning till Finlands åtaganden gentemot 

Bryssel om att nå vissa klimatmål, men det är ändå vår skyldighet att 

behandla våra energiproducenter lika. I det här anslaget finns också en 

intäkt i grunden för landskapet när staten genom att dra bort skatteför-

måner, höjer energiskatter som drabbar samtliga invånare i landet Fin-

land. Då ökar statskassan och där också överföringarna via avräkningen 

till oss. Det är en del av dessa pengar som vi vill bibehålla långsiktighet-

en i det här.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Fru talman! När det gäller intäktsbiten för budgeten, så undrar jag om 

man har varit lite väl optimistisk när det gäller finska statens intjä-

ningsmöjligheter i form av olika skatter. Vi har bl.a. stimulansåtgärder-

na som kom efter förra finanskrisen som börjar trappas av, vi har en viss 

oro när det gäller Portugalkrisen i Europa, vi har även sett att stora före-

tag, som Nokia t.ex., som tidigare stod för en miljard av skatteintäkterna 

idag är nere på 400 miljarder, vi har PAF som tidigare stod för 30 mil-

joner av landskapets budget, nu är vi nere på åtta miljoner. Har man 

räknat in den här osäkerhetsfaktorn när det gäller inkomstsidan. Jag 

tycker att det verkar lite på positiva sidan. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Landskapsregeringen har hela tiden haft en försiktig håll-

ning till de här så här långt. Nu kan jag inte exakt sia om vad som blir 

utfallet, men vi har inte varit överoptimistiska när det gäller intäkterna 

under de år som finanskrisen har varit. Till grund för siffrorna, speciellt 

vad gäller avräkningen, finns finansministeriets ramar som är satta från 

2012-2015, som är grunden för våra inkomster. Där finns fortfarande tio 

miljarders underskott per år för staten Finland. Finansministeriet har 

via starka tjänstemän sagt att tio miljarder måste vi åtgärda, man har 

haft en arbetsgrupp som har funderat på olika skatteåtgärder. Helt bort-
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sett från att man till en liten del kommer att höja skatterna, det är inte 

heller riktigt seriöst. Det är vår huvudintäktskälla, vi måste kunna ana-

lyser den och göra bedömningar, men det finns inte en politiker i 

Helsingfors som vet exakt hur det här kommer att bli. Det finns inte en 

regering ännu. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Fru talman! Till den andra biten som jag vill ha ett lite förtydligande på 

gäller Skarvens ökade kostnader. Slår vi ut 500 000 på ett år gör det 

1 500 euro mera per dag i kostnader för att driva Skarven. När man sä-

ger att det här är beräkningsgrunder som är felaktiga, handlar det då om 

att man har gjort en beräkning på ett fartyg som motsvarar vad man har 

beställt eller att man har gjort en beräkning på det faktum att fartyget 

väger 100 ton mera och ska knuffa 100 ton mera genom vattnet med 

ökade kostnader. Tanken från början är att Skarven skulle vara ett sys-

terfartyg till Sterna och Falcon som går mellan Nagu och Pargas, där de 

har en mångårig bränslestatistik och bränsleåtgång etc. Är det orsaken 

till den fördyrade kostnaden. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det är svårt för mig att ge ett helt exakt svar på den punk-

ten. I den kalkyl som landskapsregeringen hade till handa då när trafik-

tätheten sattes så fanns det för respektive fartyg kalkylerat på årsbasis 

utgående från en turlista. Där fanns det rena sifferfel i kalkylen, det 

måste jag säga. Sedan fanns det också en felaktig bedömning av vad far-

tyget kostar, men om det var en bedömningsmiss grundad på tillbygg-

naden och liknande saker så den sakkunskapen i detalj och beräknings-

grunden har inte finansministern i den här landskapsregeringen just nu. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Jag noterar att finansministern sade att inkomsterna är 

svåra att bedöma och det är förstås helt sant. Det blir mycket att släpa 

med den finanspolitik som bedrivs i Helsingfors. Ska man höja skatterna 

eller ska man inte höja skatterna som finansministern var inne på. Ofta 

blir det också väldigt sena åtgärder. Vi blir sent varse om vad som hän-

der och sker. Stödet till vindkraften är ett exempel.  

Egen beskattning, det är klart att det inte finns någon facit då heller, 

men då har man möjligheten att bedriva en egen finanspolitik istället för 

att sitta i den olyckliga situation som vi sitter i nu. Det tror jag att fi-

nansministern och jag i och för sig är överens om så vi behöver kanske 

inte orda dess mera om det.  

Frågan är vad kan vi göra nu. Då tycker jag att det gäller att vara re-

striktiv med utgifterna. Den bild som finansministern ger, man har ofta 

en bild av stram budgetering och att man tar ansvar osv., den tycker jag 

inte stämmer om vi tittar på de siffror som finns i budgeten och som 

också finns i den här tilläggsbudgeten. Det är betydligt mera som man 

borde göra där. 
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Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Utgifterna är det som vi kan styra rakt av och då ska vi ut-

nyttja att vi kan göra det. Jag uppfattar att jag var tydlig för landskaps-

regeringens räkning, vi måste göra saker på utgiftssidan för att få en 

ekonomi som balanserar långsiktigt, som gör att vi kan samla pengar i 

ladorna inför den lågkonjunktur som säkerligen kommer. Det pågår en 

beredning om den sociala serviceproduktionen inom hela spektret, 

kommuner, landskapsregering, som kommer att ligga som underlag för 

fortsatt behandling av samhällsreformsfrågan under hösten och framför 

allt för nästa regering och lagting. Kortrutten kommer att diskuteras och 

lagtinget kommer att vara tvungen att ta ställning till det. Jag tyckte jag 

nämnde det tydligt. Det är här som de stora pengarna finns och det är 

därför vi ska se på de bitarna också. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! När det gäller skärgårdstrafiken, när det gäller kortrutts-

meddelandet är det frågan om det är någon större idé att komma med 

det nu. Vi vet att det kommer att vara en ny regering i höst och en ny re-

gering brukar alltid vilja börja utgående från egna strategier. Så det är 

frågan om inte de här fyra åren är förlorade. Tittar vi på siffrorna så fi-

nansministern, och det hör till politikens spelbild, vill ofta ge en glans-

bild av att man har varit väldigt ansvarsfull och att ekonomin är i väldigt 

gott skick, men tittar vi på den ackumulerade förlusten så stiger den de 

facto med den här tilläggsbudgeten. Det finns ingen restriktiv hållning. 

Vi ser att det fanns ett ackumulerat överskott när den här landskapsre-

geringen tillträdde med 27,8 miljoner och vi ser att vi nu har ett acku-

mulerat underskott på 93,1 miljoner så det är faktiskt 120 miljoner som 

den här regeringsperioden har gått back. Det är väldigt skrämmande 

siffror. Jag får det inte att gå ihop med den bild som ges, att man har 

haft en sådan ansvarsfull finanspolitik, jag har en helt annan uppfatt-

ning. Jag ska återkomma till det i mitt anförande. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Om det är så som ledamot Anders Eriksson säger att det är 

normalt att en regering försöker skönmåla siffrorna, vilket jag menar att 

vi inte har gjort för verkligheten har visat speciellt på intäktssidan att vi 

har legat ganska bra i våra prognoser i förhållande till vad det har blivit, 

men om det är så som ledamot Anders Eriksson säger att vi försöker 

skönmåla så är det absolut en oppositions uppgift och självklara sätt att 

bedriva politik att försöka smutskasta så mycket som möjligt. Land-

skapsregeringen tappar intäkter från bokslut 2008 till budget 2010 med 

närmare 30 procent. Hade vi fortsatt med uppgifterna på samma nivå 

som de var satta för 2008 hade vi haft ett underskott som hade varit i 

100 miljoners klassen förutom de besvärligt höga underskotten som vi 

får leva med nu. Då hade vi behandlat låneansökningar, både regering 

och lagting, det är jag säker på.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Camilla Gunell, replik 

Fru talman! Kanske den huvudsakliga kritiken från oppositionens sida 

gällande regeringens arbete är bristen på strukturella förändringar och 

det faktum att redan i höst så tecknas det sista in av det som har funnits 

i den så kallade utjämningsfonden. Nu säger minister Perämaa att det är 

två stora reformer som väntar och som måste göras och där det finns 

pengar att hämta hem. Det ena är kortrutten och det andra är samhälls-

reformen. Jag undrar hur man tänker med kortrutten. Nog måste det väl 

finnas resurser i så fall för investeringar om man ska komma vidare med 

kortrutten? Ministern säger att i höstens val kan man inte lova dyra sa-

ker till väljarna, men nog utgår jag ifrån att minister Perämaa tänker 

lova kortrutt. Då undrar jag hur han finansierar det? 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag hoppas att jag var tydlig nog och sade att man inte ska 

lova reformer som är kostnadsdrivande. Jag kanske inte använde exakt 

de orden men då ber jag att få korrigera det jag sade tidigare. Att inve-

stera sig ur hör höga driftskostnader är något som är samhällsekono-

miskt förståndigt. Sedan finns det också möjligheter gällande 

kortruttsinvesteringar, andra vägprojekt, kanske stora broar på fasta 

Åland. Där kan man förhoppningsvis nå ett samarbete med privata nä-

ringslivet och då ta en årlig driftskostnad på landskapet, delbetalningar 

så att man inte behöver ta hela investeringen rakt av i budgeten. Det är 

möjligheter som landskapsregeringen och lagtinget kommer att få brott-

tas med och fundera över i samband med att beslut ska fattas. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Fru talman! Det är en oerhört viktig sak i samband med kortruttsmed-

delandet, som vi nu har väntat på och för vilken många deadlines redan 

har passerat, hur de här investeringarna ska finansieras. Man utgår ifrån 

att det finns funderingar kring den här frågan, hur det på ett realistiskt 

sätt ska gå att investera. Att det helt ska gå utan kostnader från land-

skapets sida har jag mycket svårt att tro, jag tror inte att det är realist-

iskt. Då behöver man kanske räkna väldigt noga. Ser man på Skarven ser 

det ut att vara en investering där man inte har investerat sig ur kostna-

derna utan kanske till kostnader. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag tror absolut inte att investeringar i kortrutt eller andra 

stora investeringar kan ske helt utan påverkan i landskapets budget, 

men det är en skillnad i om vi kan genomföra en satsning där vi bygger 

en fast förbindelse istället för att ha en färja som trafikerar. Då kan vi 

förhoppningsvis ta på oss en årlig kostnad som är högst densamma eller 

t o m lägre än att bedriva trafiken och på det viset under ett större antal 

år finansiera det. Lämpligen via samarbete med privata aktörer som 

bygger projektet och sedan tar in en årlig avgift från landskapet som fi-

nansierar det. Absolut kommer investeringarna att synas i budgeten, 

men kanske inte i form av 30-40-50-60 euros investeringspotter på en 

gång. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Relativt realistiskt uttryckte sig finansministern när det gäl-

ler skärgårdstrafiken att åländskt lagting bör klara av att genomföra 

kostnadseffektiveringar genom kortrutt och genom strukturförändring-

ar. Frågan är hur det är med landskapsregeringen. Landskapsregeringen 

har i budgeten för 2009, i budgeten för 2010 och upprepat i budgeten 

för 2011 skrivit in sådana strukturförändringar i skärgårdstrafiken, men 

varför har landskapsregeringen inte levererat så att lagtinget har kunnat 

ta ställning till de frågorna. I varje budget som kommer har vi kostnads-

ökningar istället. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det blir ett kort svar, det finns ingen bra förklaring på det. 

Vi har inte förmått leverera att kortruttsmeddelande. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jag tackar för ett ärligt svar. Det visar ganska tydligt på lag-

tingets problem när det gäller strukturförändringar i budgeten. Vi får 

inte ens de förslag som är utlovade. Det här är ett exempel, det finns 

några till.  

Min andra frågeställning gäller inmatningstarifferna. Förslaget som 

finns om accisersättningar kunde man ha löst genom att delta i det 

finska inmatningssystemet. Min fråga är vad orsaken är till att man har 

misslyckats med det, när vi nu har finansministern i talarstolen, som jag 

har förstått att de övriga lägger ansvaret på för den här frågan. Vi har 

gång på gång fått höra att man politiskt är överens. Från åländsk sida 

har vi också sagt, där har vi varit eniga tror jag, att delta på ett rimligt 

sätt i den här kostnaden vilket innefattas i vår behörighet. Varför? 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Under det val som redan har försiggått och varit var det inte 

särdeles lätt att driva frågor kopplat till det svenskspråkiga . Oberoende 

är vi inte i mål med frågan. Jag har en bild av att de politiska löften som 

gavs av rikspolitiker blev allt svårare att realisera ju närmare valet vi 

kom. Vi besökte arbets- och näringsminister, numera avgående, Pek-

karinen i samarbete med en av vindkraftsaktörerna. Jag deltog som poli-

tiker och riksdagsledamoten deltog. En av våra politiker, och det var inte 

jag, sade att det här var ett så tydligt löfte som någonting kan vara så det 

här är nog i hamn. Det var oerhört tydliga löften som gavs som politi-

kerna på rikshåll inte stod fast vid. Det var en stor besvikelse.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Fru talman! Finansministern sade att man har beredskap att öka på in-

vesteringsstödet med 250 000. Det var inte så mycket. Det borde ha va-

rit en etta framför för att det skulle ha räckt om man betänker att vi här i 

lagtinget nu har diskuterat hur vi ska få skärgården att överleva och vad 
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man ska leva på i skärgården. Vad jag har förstått så finns det en stor 

villighet i skärgården att satsa både på mjölk- och köttproduktion och då 

är det lite besvärligt att landskapsregeringen inte ställer upp när det 

finns producenter som är villiga att satsa på produktionen i skärgården. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Landskapsregeringen har gått in för systemet att man ansö-

ker inom vissa tidsaspekter och då ska man prioritera och välja ut de 

projekt som man anser att bäst strävar mot målet om att vi ska struktu-

rera om jordbruket för att vi ska ha en bra verksamhet framöver. Det 

målet tror jag att alla omfattar. Regionalpolitiken är synnerligen viktig, 

men den måste finnas med i bedömningarna hela tiden. Det kan inte 

vara så att skärgårdsprojekt bara kan få pengar i samband med tilläggs-

budgeter. Jag får väl hoppas att vid fördelning av de medel som ändå 

fanns, 1,25 miljoner euro, att skärgården hade möjlighet att få tillgång 

till dem. Kanske det fanns projekt i något av de 900 000 eurona som ny-

ligen fördelades. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Fru talman! Det är inte så stor idé att ha olika ansökningstider om man 

inte har något medel att fördela då kan man lika bra meddela producen-

terna att man inte behöver söka för det finns ingenting. Folk räknar på 

en massa projekt och sedan vet man inte om det finns några pengar när 

man ska söka. På sidan före vill man ge 500 000 euro till ett projekt i 

Bomarsund som man inte har riktigt grepp om vad kostar. Där är det 

landskapet som får stå för hela summan, det finns ingen annan medfi-

nansiär där utan där får landskapet ta hela ansvaret. Museibyråns verk-

samhet borde få ner kostnaderna och inte öka. Vi har sjöfartsmuséet 

som inte är färdigt och vi vet inte vad det kostar i slutändan. Den här by-

rån driver på kostnaderna som är mycket olyckligt. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Den kunskapen om de redan fördelade 900 000 euron, som 

näringsministern har fördelat enligt de ansvarsfördelningar vi har, når 

man genom de satsningarna en produktionsökning som lämpligen kan 

kanaliseras till ÅCA, 14 procent mjölkprodukter dit. Det är en väsentlig 

siffra, 14 procent om man beaktar att allt annat är oförändrat. Vi vet att 

små mjölkproducenter knoppas av så småningom. Det sker saker med 

de här pengarna redan. Om lagtinget omfattar det förslag som finns nu 

har vi sammantaget budgeterat 1,5 miljoner euro 2011. Jag tror inte att 

man någonsin genom åren har budgeterat mera för investeringsbidrag 

till jordbruket under ett enskilt år med rent nationella medel. Det tror 

jag inte. 

Talmannen 

Replikväxlingarna är därmed avslutade. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Vi har ett sådant parlamentariskt system att landskapsregering-

en lägger fram ett dokument utan reservationer. Så har vi inte i utskotten, där 

har man reservationer och kan föra fram olika åsikter. Parlamentarismen 

bygger just på att man ska överlåta till en regering att överlämna ett doku-
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ment som man står bakom. Att man i massmedia har läst att det finns reser-

vationer till en del av besluten påverkar inte i sig det dokument som lagtinget 

idag diskuterar, dvs. tilläggsbudgeten. När det gäller tilläggsbudgeten ska 

man se den som ett tillägg till årsstaten, dvs. den ordinarie budget som har 

lagts fram och godkänts av lagtinget. Det som det kan vara frågan om är alltså 

rättelser, förändrade förhållanden men också politik. Det har vi hört när det 

gäller investeringsstödet till lantbruket, att det också är frågan om politiska 

riktlinjer.  

För min del har jag också tidigare i våra gruppdiskussioner sagt att när 

man gör en tilläggsbudget, där man har ett underskott att handskas med, ska 

man vara ytterst försiktig med tilläggsmedel. Däremot har man en skyldighet 

att fullfölja de åtaganden som man har gjort. Detta sagt när det gäller pro-

jektet i Bomarsund. Det är ingenting märkligt med att förhållandena och 

kostnadsbilden förändras, men har man i många år jobbat med ett projekt 

ska man också fullfölja det.  

Herr talman! När det gäller den allmänna konjunkturbilden har vi ett un-

derskott som är väsentligt, det har varit väsentligt mycket större årsvis. Vi ser 

en tendens att utgifterna utjämnas. Detta också med tanke på att det i vår 

samhällsekonomi finns en inbyggd tillväxt när det gäller löneutvecklingen 

och också numera när det gäller priser och när det gäller landskapets budget. 

Samtidigt ser vi att det finns en inkomstökning, dvs. Sverige och Finland som 

öppna exportberoende ekonomier hade ett drastiskt fall hösten 2008 och 

fortsättningsvis lågkonjunktur 2009 och framöver. Idag ser vi andra tenden-

ser. Metallpriserna har ökat väsentligt, guldet ökar om någon vill investera, 

passa på, och livsmedelspriserna ökar. Det betyder också att insatsvarorna i 

jordbruket ökar, men också marknadspriserna.  

Det som är väsentligt för oss är naturligtvis hur det går i Sverige och Fin-

land. I Sverige har vi en tillväxt som är exceptionell och som överraskar 

många med tanke på Sveriges känsliga läge, men man har fört en politik som 

har gjort att den disponibla inkomsten hos konsumenterna växer. Det är nå-

got som vi drar nytta av och som vi i ännu större utsträckning borde dra nytta 

av. En vanlig inkomsttagare, till och med en låginkomst- eller medelinkomst-

tagare har idag betydligt mera pengar att röra sig med i Sverige och det är en 

möjlighet för den åländska besöksnäringen som bygger mycket på konsumt-

ion, på färjorna eller i land. Där har vi ett bra läge för vår fortsatta expansion 

inom turismen. I Finland har vi haft ett val där vi kan konstatera att de po-

pulistiska och nationalistiska tendenserna också där växer sig starka, det är 

inte bara Ungern och delvis i Sverige utan också i Finland.  

Sedan finns det politiska dimensioner på vänster/högerskalan och fördel-

ningspolitik när det gäller det finska läget. Det som vi på Åland också borde 

beakta är att enkla budskap och motsättningar och vi kan t.o.m. kalla det 

skrämselpropaganda när det gäller EU och euron, som leder till starka poli-

tiska strömningar som i Finland sannolikt kommer att göra det svårt att få en 

balans i budgetarbetet, men också i invandrar- och utrikespolitiken.  

Det är en politisk diskussion som kanske inte hör till vår tilläggsbudget. 

Däremot måste man noga följa med skattepolitiken och finansminister 

Perämaa sade här att under nästa mandatperiod måste man täcka ett gap på 

tio miljarder. Vi kan jämföra det med att man förra året lånade 13 miljarder 

och året före åtta miljarder för att balansera budgeten. Det betyder att man 

har en ungefärlig nivå på den välfärd som staten Finland ska betala. Ska man 
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få in ytterligare tio miljarder ska man låna en del, men också höja skatterna 

eller inkomsterna genom tillväxt och det betyder att våra inkomster kommer 

att öka. Hur mycket de kommer att öka är svårt att säga, det kanske man inte 

ska spekulera i, men vi har alla möjligheter att få ett överskott i budgeten om 

vi lyckas med strukturreformerna, som jag ska återkomma till, 2013. Det 

skulle jag tro.  

Frågan är också vilka skatter man kommer att höja. Antagligen kommer 

man att höja inkomstskatterna för dem som tjänar lite mer, progressivt, man 

kommer kanske inte att höja mervärdesskatterna så mycket. Det nämndes 

siffran två procent, men de partier som finns i den finska regeringen är skyl-

diga sin valseger gentemot dem som tjänar lite mindre och de betalar i all-

mänhet lite mer mervärdesskatt så där tror jag att man kommer att hålla 

igen.  

Det som oroar mig med tanke på den åländska ekonomin är att man san-

nolikt kommer att höja kapitalinkomstskatten samtidigt som man sänker 

samfundsskatten och förstatligar skatterna. Att sänka samfundsskatten kan 

gynna våra företag, men regionalt slår det väldigt hårt mot t ex Mariehamn. 

Där hoppas jag att landskapsregeringen har en beredskap att kompensera 

kommunerna för frångången samfundsskatt, naturligtvis särskilt Mariehamn, 

men det gäller också andra kommuner. Det kan vi hantera med vår verktygs-

låda.  

När det gäller kapitalinkomstskatten så är det en effekt av vår ekonomi, 

ibland kallar man Åland för en mikrostat, vilket är rent vilseledande, men 

däremot kan man säga att Åland är ett mikrokapitalistiskt samhälle, dvs. vi 

har väldigt många personer som äger aktier och som lyfter dividender och 

som är delägare i rederier, banker osv. Vår andel av kapitalinkomstskatten 

jämfört med riket är hög, dvs. höjer man kapitalinkomstskatten i riket höjer 

man skatteuttaget på Åland relativt sett. Vi gjorde så 2002 att vi kompense-

rade kapitalinkomstskatten för yrkesutövare och småföretagare och vi borde 

överväga att gå vidare och kompensera för kapitalskatten för samtliga kapi-

talinkomstskattetagare. Automatiskt när det gäller samfundsskatten och an-

nat får vi en kompensation via statsskatten och klumpsumman på 0,45, men 

det som är därutöver och det som gäller kapitalinkomstskatten, är betydligt 

mera därutöver, som visar sig förlora på den finska skattepolitiken som för-

väntas komma. Där tror jag att det finns beredskap i landskapsregeringen att 

kompensera den åländska ekonomin. 

Herr talman! När det gäller budgetbalansen finns det alltså en utveckling 

som gör att vi kan se framför oss om några år en möjlighet att lägga undan 

överskott, såsom vi bör göra. Samtidigt har vi diskuterat reformer på tre om-

råden. Det första är utvecklingspolitiken, näringspolitiken, det andra är sam-

hällsreformen och det tredje är skärgårdstrafiken.  

När det gäller den första punkten har vi diskuterat att man borde höja stö-

den till jordbruket ännu mer. Ser man på utvecklingen av jordbruksstöden 

ligger de på en väldigt hög nivå. De är inget fel att man nu satsar på investe-

ringar i produktionskapacitet för våra livsmedelsindustrier som t.ex. ÅCA, 

slakterier osv., men det måste finnas en långsiktighet, att man har en jämn 

fördelning av pengarna och ansökningstider med tydliga prioriteringar så att 

man inte i en tilläggsbudget ska behöva lägga till medel.  

Nu har partierna här i landskapsregeringen beslutat om 250 000 i investe-

ringsstöd för jordbruket och man har också hänvisat till att det gäller särskilt 



  

  759 

jordbrukare i Föglö och Sottunga, om jag minns rätt. Det här är en återgång 

till den gamla politiken, före min tid, så pass gammal. Då for man runt och 

delade ut pengar till dem som man tyckte att var behövande, dvs. principen 

kom efteråt och pengarna först. Jag hoppas att det inte är på det sättet och 

därför vill jag att finansutskottet mycket noga går igenom de investeringsstöd 

som har getts till jordbruket och se hur mycket som har gått till skärgården, 

hur mycket har gått till randkommunerna och skärgården, hur mycket för-

delningspolitik är det i jordbrukspolitiken. Det vill jag veta av finansutskottet, 

särskilt med hänsyn taget till att en av centerns ledamot här i lagtinget för en 

tid sedan sade att det aldrig har varit så dåligt för skärgården som i den här 

landskapsregeringen. Det är möjligt att han har rätt, men det är någonting 

som verkligen ska bevisas. Varför har inte förslagen kommit om en aktiv 

skärgårdspolitik när det gäller skärgårdstrafiken och jordbruket, det kan 

fråga sig. 

Herr talman! När det gäller en annan utvecklingssida, turismen, har vi fått 

en turismstrategi och det är möjligt att åtgärderna med tanke på den finns 

inbakade i investeringsstödet när det gäller kvalitetshöjningen, men efter 

snart en mandatperiod borde vi vara värda en tydligare markering från nä-

ringsavdelningen och turism- och näringspolitiken, vart vi är på väg. Att man 

har penningfördelningsprincip är bra och det tillhör rättssamhället, men vad 

är det vi siktar in oss på? Vi röstar i landskapsregeringen om jordbruksstöd 

och om näringsstöd i tilläggsbudget, men vad är förklaringarna till de sum-

morna och hur ska de användas?  

Herr talman! När det gäller utvecklingspolitiken är det också nära förbun-

det med utbildningen, men det kanske far för långt i det här sammanhanget. 

Jag vill ta upp de andra frågorna, samhällsreformen. När Mariehamn nu 

lämnar kommunförbundet är det dags att lyfta upp samhällsreformen på 

bordet igen. Det behöver inte vara frågan om en kommunreform helt och hål-

let utan det är frågan om fördelning av de kommunala tjänsternas styrning, 

inte var de ska utföras. Vad behöver man istället för kommunförbundet? Ja, 

någon som ordnar utbildning, det har vi flera organisationer, man behöver ha 

någon som samordnar kommunerna, vi har flera kommunförbund och man 

behöver en förhandlingspart. Den förhandlingsparten rör sig om ett antal 

personer som tillsammans med landskapsregeringen gör upp olika kommu-

nala landskapsandelsreformer rörande kostnadsutveckling osv. Det är dags 

att gå vidare med det och under den här våren finns det väl planer på en så-

dan diskussion.  

När det gäller skärgårdstrafiken så är det en ständigt återkommande dis-

kussion, men jag ser nu att det diskuteras på ett bredare plan. Man har en ut-

gångspunkt i nordöstra Föglö för att få den yttre skärgården närmare fasta 

Åland. Sedan har man olika alternativ när det gäller norra, mellersta och 

södra Föglö för att mata in trafiken mot fastlandet. Det är det som är logiken i 

hela färjtrafiken. Genom investeringar sparar man in på driften, det vi kallar 

budgetslitage. Det gör att investeringarna finansierar sig själva. Det är därför 

människor köper hus, bygger, investerar, gör någonting, utvecklar. Vi kan 

inte säga att det kostar för mycket med en bro, vägbank eller en tunnel utan 

att titta på vad det sparar in.  

Herr talman, ytterligare några minuter tänker jag ta för en av de viktigaste 

frågorna, särskilt inför kommande val. Det är om Åland ska kunna bli en nå-

gorlunda modern och öppen ekonomi. Då diskuterar vi jordförvärv, hem-
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bygdsrätt och näringsrätt, de konstitutionella delarna av vårt samhällssystem. 

När de gäller jordförvärv ser jag inte några praktiska problem. Nästan alla är 

överens om att man ska kunna skaffa sig ett fast boende, om man flyttar hit 

och får en fast anställning, på planerat område. Hur man gör det, om det är i 

förordning eller i lag, kan man diskutera. Finns viljan, finns det möjlighet att 

underlätta för arbetskraft att flytta till Åland och skaffa ett boende som de 

nästan kräver för att ha ett krävande jobb.  

När det gäller hembygdsrätten stod det i en tidningsrubrik att liberalerna 

vill luckra upp hembygdsrätten. Vi vill underlätta för de studerande som far 

ut och jobbar, studerar, praktiserar, blir borta några år, men ännu inte har 

bestämt sig om de ska flytta tillbaka till Åland eller inte. Man kan säga att det 

ses som en symbolisk fråga. Om man studerar fyra, fem år, jobbar, praktise-

rar ett år och flyttar tillbaka så kan det vara ganska enkelt om man har hem-

bygdsrätten kvar. Det är precis lika enkelt om man vill ansöka om medbor-

garskap i Sverige att bli av med hembygdsrätten. Det borde inte vara något 

problem.  

Sedan har vi näringsrätten, där liberalerna hittills har varit tämligen en-

samma. Vi ser inte att bolagsstyrelser är sätt att utveckla det åländska nä-

ringslivet och samhället på. Frisinnad samverkan har fört en diskussion om 

att man skulle skilja på interna företag med lokal verksamhet och externa. De 

externa skulle man inte ha krav på, men däremot på de interna. Då frågar jag 

mig: Varför behöver man ha särskilda krav på de interna? Det är väl ändå 

ålänningar som jobbar här, eller nyinflyttade ålänningar.  

Herr talman! Låt mig avrunda när det gäller den här tilläggsbudgeten. Dis-

kussionen om näringsstöd och jordbruksstöd förstår jag mycket väl, men jag 

har också det kravet, åtminstone när det gäller min analys på budgeten och 

budgetutveckling att vi inte kan säga ja till allting, vi kan inte tillmötesgå alla 

krav och därför gäller det att prioritera. Landskapsregeringen har hittills, se-

dan hösten 2008 prioriterat kärnverksamheten, utbildningen, hälso- och 

sjukvården och de sociala insatserna. Det har visat sig att det har stabiliserat 

samhället. Vi har en låg arbetslöshet, förvånansvärt låg och det gäller också 

ungdomsarbetslösheten. Nu är nästa steg samhällsreformer, billigare och ef-

fektivare trafik och mera miljövänlig. Sedan är det dags att ta itu med ut-

vecklingsfrågorna, turismen, jordbruket, livsmedelsindustrin, småföretagan-

det för att Åland ska kunna bevaras som ett mikrokapitalistiskt samhälle där 

folk har rätt att tjäna pengar, ska göra det, men att man också har en skatt 

som täcker in den grundläggande välfärden. Tack! 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Det är tråkigt när ledamot Olof Erland försöker göra sig 

lustig på min och näringsavdelningens bekostnad. Det är faktiskt betyd-

ligt allvarligare saker än så det här. Visst, det infördes ansökningstider i 

grundbudgeten, de har vi följt och avdelningen har gjort prioriteringar. 

Jag är den första att visa upp de prioriteringarna för finansutskottet och 

visa vad som har betalats ut hittills, ca 950 000 euro, 300 000 som finns 

kvar plus det vi får av lagtinget nu. Jag är den första att redovisa det.  

Insinuationer i förhållande till turismstrategin var inte heller så värst 

lustigt. Ledamot Olof Erland vet mycket väl att vi arbetade intensivt med 

detta under ett år och det presenterades för några veckor sedan och 

kommer strax hit till lagtinget. 



  

  761 

Ltl Olof Erland, replik  

Herr talman! När det gäller utvecklingsfrågorna är ingenting lustigt. 

Man ska försöka göra så mycket det går. Vad jag har efterlyst är att få en 

redovisning av de regionala prioriteringarna när det gäller jordbruks-

stödet när man nu går ut och säger att folk i Föglö och Sottunga ska få 

stöd. Varför har man inte fått det tidigare, har man inte sökt eller har 

det inte funnits pengar. Tittar man i bokslutet så finns 800 000 euro 

kvar av jordbruksstödet. Nog måste det väl finnas en regional aspekt i 

detta.  

När det gäller turismstrategin tillträdde landskapsregeringen 2007 

och turismstrategin kom härom veckan. Jag sade att det inte finns nå-

gon avspegling här i budgeten annat än möjligen när det gäller kvalitets-

satsningar på stugor och så vidare. Det är i så fall bra, men det är väldigt 

litet redovisat. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! När det gäller regionala effekter har alla stöden till livsme-

delsklustret regionala effekter, det är landsbygden och skärgården det 

handlar om. När det gäller turismen så visst, det är en av orsakerna till 

att vi ville ha momentet investeringsstöd för turism och industrin höjt. 

Det finns ett stort intresse nu. Igår beviljade vi ett stöd till en utbyggnad 

där man höjer kvaliteten och det finns flera i röret. Vi har ansökningar 

som vi grundar det här på, samma sak när det gäller utbyggnad av 

mjölkgårdar och andra investeringar inom lantbruket. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag kan bara konstatera att minister Eliasson och jag har 

lite olika syn på näringspolitiken. Minister Eliasson säger att han har de-

lat ut si och delat ut så och igår delade han ut så. För mig är det gammal 

näringspolitik. Jag vill att man ska göra förutsättningarna sådana att det 

blir lönsamt för alla att själva investera, att bygga upp sitt eget kapital, 

att göra samhällets infrastruktur sådan att det verkligen är intressant för 

småföretagarna att gå vidare. Där har vi turismpolitiken och ett större 

krav när det gäller hotell och inkvartering, trafiken inte minst. Den 

skillnad i näringspolitik som jag pratar om, som det egentligen handlar 

om, får vi återkomma till när meddelandet om turism kommer till lag-

tinget.   

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Ja, sent ska syndaren vakna brukar man säga. Nu står Olof 

Erland här och säger vad det är dags att ta itu med, stort förändringsar-

bete som borde ha påbörjats för länge sedan. Nu är det sex veckor kvar 

som lagtinget sammanträder innan det blir val igen. Det är väldigt in-

tressant att höra från en tidigare näringschef hur man ser på investe-

ringsstöden och hur det har gått till förr. Har man bara kuskat runt på 

landsbygden och spritt ut lite här och där, var det har passat? Var det 

också så under ledamot Erlands tid som näringschef? Jag undrar ef-

tersom man ställer en fråga till finansutskottet där man vill att det ska 
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ses över hur mycket som har fördelats mellan skärgården och landsbyg-

den. Var det den jämförelsen som ledamot Erland ville göra och i så fall 

under hur lång tid och vad vill man visa med den jämförelsen? 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Ska man bedriva regionalpolitik ska man veta vad region-

erna innebär. Traditionellt har man talat om skärgård, ytterskärgård, 

innerskärgård, randkommuner, centralkommuner osv. Här i lagtinget 

har vi fått höra att den här landskapsregeringen har gjort väldigt lite för 

skärgården. Det kan väl vara bra att titta efter vad näringspolitiken har 

betytt för skärgården och investeringsstöd. Det är så att näringspolitiken 

har utvecklats till alltmer en marknadspolitik där man bygger upp infra-

strukturen så att det är lönsamt för företagen. Förr var det så, före min 

tid, att vi hade enahanda förmåner och då skulle pengarna användas så 

mycket som möjligt, de skulle tas till det åländska samhället. Det var 

andra förutsättningar. Det var inte marknadspolitik på den tiden, men 

det som jag sade var att infrastrukturen är det viktiga. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Jag förstår inte resonemanget riktigt. Jag håller med om 

att regeringens politik gentemot skärgården under den här mandatperi-

oden har varit undermålig på alla sätt. Det har varit de små beslutens ty-

ranni som man beskriver från skärgårdens sida. Om jag förstår det här 

anförandet rätt är det just två projekt i skärgården som är dem som inte 

ska erhålla några investeringsstöd. Allting annat ska prioriteras framom 

dessa två projekt. Nog är det väl igen att fortsätta de små beslutens ty-

rannipolitik. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Dessvärre förstår jag inte de små beslutens tyranni. 

250 000 i budgeten och 800 000 i bokslutet för investeringar. Varför 

skulle inte just de gå till skärgården? Det är ju det jag vill visa. Stämmer 

den här bilden som ledamot Englund tidigare fört fram och som ledamot 

Gunell nu för fram, att det är ett sådant elände i skärgården. Beror det 

på att man inte har fått stöd till jordbruket eller beror det på något annat 

eller är det den egna uppfattningen det beror på. Det gäller för finansut-

skottet att visa att skärgården har varit missgynnad. Det är det fråge-

ställningen gäller när man pekar ut Sottunga och Föglö som nu ska få de 

extra pengarna. Är det så att man har blivit utan i skärgården tidigare 

kan vi börja undra vad som har hänt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Jag undrar bara var i budgeten det står om jordförvärv, 

hembygdsrätt och näringsrätt. Tydligen har jag läst budgeten slarvigt för 

jag får inte ögonen på det. Diskussionen ska väl handla om det som 

ärendet berör. Har jag missförstått någonting? 



  

  763 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Ja, missförstått eller inte vet jag inte. Jag utgick från bud-

getunderskottet och vad man nu ska göra när man har fått ordning på 

förvaltningen och utgifterna sjunker och inkomsterna kan förväntas öka. 

Då måste man vända sig mera mot utvecklingsfrågorna, näringspoliti-

ken, modernisering av den åländska samhällsekonomin som i sin tur be-

ror på utbildning, att folk kan köpa sig en tomt om man får ett fast jobb 

här och har höga krav på det, att våra studerande och de som jobbar ut-

omlands något år kan behålla sin hembygdsrätt och att näringsrätten 

gör det mera flexibelt för styrelserna. Alltså utveckling för att stärka väl-

färden, för att stärka den åländska samhällsekonomin. Så hänger det 

ihop. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Ja, det är så, det hänger ihop på det viset. Samtidigt är det 

så att det för tre år sedan tillsattes en kommitté som tänkte kring de här 

frågorna och för två år sedan blev kommittén klar med sitt arbete. Var-

för har man inte genomfört de här frågorna om de är så viktiga? Jag tror 

att alla här håller med om att det skulle vara jätteviktigt att genomföra 

de här förändringarna, men det har inte blivit gjort. Om det behöver gö-

ras för att ta vara på de möjligheter som tilläggsbudgeten ger, hur man 

nu får det till det, så borde man genomföra de här åtgärderna, eller? 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Absolut, ledamot Sundman har mitt stöd för det. Orsaken 

till att det går trögt är för att det finns olika åsikter. När parlamentar-

ismen inte är tillräckligt stark för att landskapsregeringen ska kunna 

driva igenom de åsikterna blir det så här. Däremot har jag en personlig 

åsikt varför det i det här fallet inte har blivit något med jordförvärv, nä-

ringsrätt och hembygdsrätt. Det är att parlamentariska utredningar 

också borde ta fram lagförslag. Det är en princip för utredningsväsendet 

i Sverige och då bäddar man för att reformen går vidare. Tyvärr är poli-

tiken en trög aktivitet och också i vårt samhälle. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson 

Herr talman! I motsats till föregående talare ska jag försöka hålla mig till 

tidsbegränsningen och även till ämnet. Dock några ord om den allmänna bil-

den. Den makroekonomiska utvecklingen, det som finansminister Perämaa 

var inne på, är det i princip omöjligt att förutspå vart vi är på väg totaleko-

nomiskt sett om vi betänker att vi nu i praktiken har ett EU-land som Grek-

land, som inte är funktionsdugligt längre rent finansiellt med en statsskuld 

som närmar sig en och en halv gånger bruttonationalprodukten, dvs. det lan-

det är egentligen bankrutt och klarar inte sina åtaganden på lång sikt. Vi vet 

även att det finns andra EU-länder, eller snarare euroländer, som experterna 

anser att borde ta time out från hela eurosystemet. Gör man inte det och 

framför allt om inte de internationella åtaganden för att hjälpa dessa länder 

förverkligas, så kastas nog världsekonomin och den europeiska ekonomin och 

EU-ekonomin i synnerhet, in i ett sådant kaos som får de nu kända kriserna, 
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från USA härledda främst, att blekna i jämförelse med de tsunamieffekter 

som det här får på ekonomin i stort. Det här kommer naturligtvis att åter-

verka på allt och sist och slutligen på vår egen klumpsumma och skattegott-

görelse med mera. Vi kan bara tro på ett scenario och det som finansmi-

nistern tidigare idag sade att det bara är på basen av de tillgängliga progno-

serna som vi kan bilda oss en bild av vart vi är på väg.  

När det gäller den samlade landskapsekonomin vill jag hävda det som jag 

påstod från den här talarstolen i samband med den ordinarie budgeten för 

detta år, att den sittande landskapsregeringen har under Mats Perämaas led-

ning skött ekonomin på ett i stort sett mycket bra sätt. Detta utgående från 

det faktum att vi har en utjämningsfond som har nyttjats nu och kommer att 

nyttjas till fullo när 2012 läggs till handlingarna. Det är så man ska nyttja 

fonderna, därför fonderar man för svårare tider. Man har varit ansvarsfull 

och fört en helhetspolitik när det gäller att undvika negativa effekter på 

sysselsättningen. Vi vet idag att situationen för den åländska samhällseko-

nomin, trots att vi har det strukturella underskottet som vi kan kalla det, när 

den här mandatperioden är över trots allt är relativt hyfsad. Om man betän-

ker att företagen för Åland för nu senast kända bokslut som det finns tillgäng-

lig data, har fördubblat lönsamheten. Det här innebär en positiv effekt på 

skattegottgörelsen, det extra instrument som är så bra för vår egen offentliga 

ekonomi.  

Vad som jag då vänder mig emot är det som lite har nämnts i debatten att 

den s.k. samhällsreformen och kortrutten skulle ha en sådan omedelbar ef-

fekt på driftssidan. Vi måste nog alla inse att samhällsreformen kommer att 

kosta och kortrutt i synnerhet kommer att kosta, dvs. skärgårdstrafik där vi 

försöker skära ner bunkerkostnader genom kortare driftstid. Samhällsrefor-

men kan i värsta fall bli relativt dyr i och med att vi har lagstiftning som vi ska 

följa. Det skulle leda till en puckel i hela driftsekonomin för oss. Investering-

arna för att åstadkomma kortrutt är i sig oerhört betungande innan vi har ett 

system som också sänker driften. Jag hoppas och tror att finansministern och 

kollegorna i landskapsregeringen utgår ifrån att de investeringar som följer 

av kortruttsmeddelandet ska finansieras vid sidan av ordinarie budget, som 

en skild investeringsbudget där vi då kan följa med nytta och kostnader hand 

i hand hela vägen.  

I den nu föreliggande tilläggsbudgeten har regeringspartierna tyckt olika 

vad gäller några olika anslag. Centerministrarna har med centergruppens 

fulla stöd argumenterat för att få de allmänna stöden, investeringsstöden till 

turism och investeringsstöden till lantbruken, att ligga på en högre nivå än 

vad som nu ligger på bordet. Vi har diskuterat som så att turismstrategins 

förverkligande förutsätter att det finns mera pengar för landskapsregeringen 

att hantera. Vad gäller investeringsstödet till lantbruket ser vi med oro inom 

centergruppen på det sköra livsmedelskluster som vi har där generationsskif-

ten är oerhört viktiga att vi klarar av, men där avgången t.ex. vad gäller 

mjölkbönderna, på sikt hotar ÅCAs, mejeriets, möjligheter att få in tillräcklig 

mängd av råmjölk på sikt. Det här är viktiga faktorer och vi vet att de investe-

ringar som görs att trygga livsmedelsklustrets framtid är så pass stora att det 

fordrar landskapsregeringens medverkan, bland annat för att bankerna krä-

ver att det finns en medfinansiär. Det är lätt att se att min nya ladugård är fin, 

men det är svårt att hävda för en bank att det är någonting som man kan sälja 

om något illa knackar på dörren på grund av kommande olönsamhet.  



  

  765 

När det gäller skärgårdstrafiken har trafikminister Thörnroos lagt ett för-

slag om att vi skulle lägga upp tvärgående under en del av det här året. Cen-

tergruppen tycker inte att det är så dramatiskt, det visar att vi måste ge någon 

sorts indikation på att vi måste få en hejd på kostnadsutvecklingen inom 

skärgårdstrafiken, när vi nu har ett bunkerpris som bara tycks skena iväg. Då 

måste vi naturligtvis göra besparingar där det är minst smärtsamt för bru-

karna och vi har kommit till att denna parallelltrafik, den s.k. tvärgående, är 

den minst smärtsamma i detta nu att göra.  

När vi tittar framåt har centergruppen diskuterat, det ska jag villigt medge, 

Bomarsundscentret, vi har diskuterat stödet till producenter som ska få kom-

pensation för accisviten osv. Det är klart att det är med lite långa tänder 

emellanåt som man får acceptera. Bomarsundscentret tycker merparten i 

centergruppen kan försvaras i och med att Bomarsundsområdet är en pärla 

för vårt örike. Att kunna lyfta fram helhetsbilden av detta unika område är 

värt pengarna. Det är klart att det finns en driftssida här så man får hoppas 

att Sunds kommun förstår sig på vad man åtar sig när man ska sköta driften 

av denna sida.  

Med dessa ord, herr talman, hoppas jag att finansutskottet kommer att 

lyssna på de sakkunniga som förhoppningsvis bjuds in och som bättre än cen-

terministrarna kan ge en bild av investeringsbehovet både på det allmänna 

planet och till lantbruket. Är det så att man inte i utskottet blir övertygad om 

att det finns ett faktiskt påtagligt investeringsbehov som det är viktigt att 

möts av offentliga medel, är det bara att konstatera att vi har misslyckats i vår 

argumentation. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jansson som Jansson. Hur motiverar kollegan Harry 

Jansson sitt uttalande om att ekonomin är väl skött under den här peri-

oden. Vi ser på sidan tre att konsumtionsutgifterna från 2010 till 2011 

ökar med 5,3 procent och till följande år med 3 procent. Konsumtions-

utgifterna är måttet på den egna verksamheten. Det är annat man har 

dragit ner på, men den egna verksamheten har man inte lyckats dra ner 

på. Hur motiverar sig kollegan Jansson beträffande det beräknade års-

underskottet som från 2011 till 2012 redovisas öka från förlust 18,1 mil-

joner till förlust 20,8 miljoner. Det är jättehemska siffror. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Herr talman! Ja, det är så att det är historien som får bevisa vem som 

har rätt i analysen. Stämmer de prognoser som nu presenteras, dvs. hur 

klumpsumman och skattegottgörelse kommer att utvecklas vill jag 

hävda att det är ett gott betyg på hur landskapsregeringen har skött det 

här sammantaget. Utjämningsfonden har nyttjats, det finns ett struktu-

rellt underskott som har finansierats med likvida medel, men utan att vi 

i onödan har kastat ut folk i arbetslöshet. Sammantaget måste man säga 

att landskapsregeringen har hanterat den här budgetekonomin på ett 

bra sätt. Ledamoten kommer kanske ihåg vad finansministern berättade 

om de åtgärder som man trots allt har vidtagit och som är ganska omfat-

tande. Var skulle vi ha legat i driftsekonomin om man inte hade vidtagit 

en hel del åtgärder genom åren. 
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Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Vi har gjort en kalkyl över de s.k. strukturella förändring-

arna. De är ytterst obetydliga. Det är överföringsutgifter man har mins-

kat, det är investeringsutgifter man har minskat, det är sådant man har 

minskat, inte konsumtionsutgifter. Det är sanningen. För en ekonomiskt 

kunnig person som kollegan Harry Jansson nu är tror jag, så anges det 

att underskottet för det här året skulle vara 18 miljoner i landskapsverk-

samheten och för nästa år 20,8 miljoner. Det är enorma belopp att gå in 

i en ny valperiod med när vi nu lever i något av en högkonjunktur. Det 

finns inte mycket skäl att skryta när det gäller resultatet. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Herr talman! Jag har absolut inte skrutit utan jag har berömt finansmi-

nistern och landskapsregeringen för det totala samhällsansvaret som 

man har tagit under de här åren. Det är klart att vi kan stå här i talarsto-

len och i bänkarna och säga att vi borde ha skurit där och där och där, 

men inte har vi sett några konkreta förslag till förändringar under de här 

åren när det gäller driftssidan utan tvärtom alla har sagt att vi ska priori-

tera sjukvård, vi ska prioritera skolan och vi ska prioritera omsorgen. 

Inte har det lagts några konkreta förslag att vi här kan plocka miljon ef-

ter miljon. Man har gett sig på enskilda investeringsutgifter, där har 

man gett ett förslag, men inte allmänt vad gäller driften.   

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Man kan inte bara instämma i replikerna. Jag ville ställa 

en fråga. Det är många som nu räknar på skärgårdstrafiken och utveckl-

ingen där. En sak som jag noterar är ökningen på tvärgående och vilken 

betydelse den har för ungdomars fritid, för transporter för företag osv. 

Har centergruppen gjort någon konsekvensanalys av att lägga ner den 

här linjen. Det är ändå ett näringsliv i skärgården som bygger upp livs-

förutsättningarna där. Det är det som bekymrar mig mest. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Herr talman! Ledamot Olof Erland har helt rätt. Det är klart att varje åt-

gärd vi vidtar i besparingssyfte påverkar dem som bor i skärgårdsreg-

ionen. Sammantaget när man ser på den här parallelltrafiken, som det 

trots allt är frågan om, är vi inom centergruppen övertygade om att det 

går att styra om vad gäller näringslivets behov. Problematiken som är 

kopplad till den sociala biten, att kunna röra sig inom skärgårdsområdet 

på ett rikt sätt, är att kostnadsmassan har nått en nivå där vi måste 

spara någonstans. Trots allt, detta är det minst smärtsamma området. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Kanske vi får se på det här mera i detalj när kortruttsmed-

delandet kommer. Jag har inte sett några sådana konsekvensanalyser 

som skulle visa att tvärgående skulle spara så mycket, däremot har jag 

sett att det skulle ha förödande konsekvenser för vissa företag och vissa 

transportrutter från skärgården till riket osv. Jag vill nog ha ett stort frå-
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getecken, men det gäller att bevisa att det är rimligt. Annat i skärgårds-

trafiken måste vi spara. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Herr talman! Snart har vi kortruttsmeddelandet på vårt bord och då får 

vi försöka bilda oss en helhetsuppfattning var vi kan spara på kort sikt 

och hur investeringarna bör göras för att minska driftsutgifterna inom 

skärgårdstrafiken på sikt. Det är väl som ledamoten säger, det blir 

smärtsamt i vissa fall när vi ska genomföra relativt snabba besparingsåt-

gärder. Tyvärr måste någon drabbas, det är oundvikligt.   

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! När jag i förra veckan stod här i talarstolen skrev Nyans po-

litvitter ”Danne Sundman är upprörd. Igen.” Nu ska jag försöka hålla mig 

lugn, men det är inte lätt när man ska ta sig an sådana här dokument, till 

vissa delar. Till största delen när man ser till sidantalet är det ingen fara när 

det gäller pulsnivån, däremot får man lite av en deja vu upplevelse. Det är 

nästan som vanligt tänkte jag, när jag läste tilläggsbudgeten, det är lite mera 

pengar till sjötrafiken och så är det lite andra omställningar. Så också den här 

gången.  

Det som är intressant politiskt är de fyra omröstningarna man har haft i 

regeringen. Lantrådet kommenterade det i tidningen: Nej, det är ingen 

spricka i regeringen, nej. Det är ett djävulskap som i Ronja rövardotter. Där 

står rövare på var sin sida och höttar åt varandra, det ser vi här i debatten. 

Med 172 dagar kvar så får Ålands folk reda upp den här soppan, den 16 okto-

ber när det är val.  

Oenigheten har jag många gånger påpekat. Som jag har sagt tidigare är det 

någonting som man som oppositionspolitiker både kan skratta och gråta åt. 

Om man tar den ledsna sidan av det så gör oenigheten att man blir hand-

lingsförlamad. Man kan inte ta tag i de strukturella förändringarna. Vi hör 

här från talarstolen att man inte har förmått ta tag i det helt enkelt. Det är bra 

att man är ärlig och säger det. Till och med en regering som skulle ha varit yt-

terst samspelt hade haft det svårt den här perioden, så vad ska det då inte bli 

för en så här pass splittrad regering. Det ser vi nu resultatet av tyvärr.  

Det är flera talare här som har varit inne på huruvida man har lyckats föra 

någon bra ekonomisk politik. Det har jag också tidigare kommenterat med att 

man inte har gjort, tillräckligt. Man har inte gjort tillräckligt och tillräckligt 

snabbt utan man lämnar alltför mycket till det kommande lagtinget och den 

kommande landskapsregeringen. Man borde åtminstone ha stoppat blöd-

ningen på patienten den här perioden. Det är för mycket krävt att man skulle 

ha kommit helt på rätt med underskottet, men man borde ha lyckats med 

första hjälpen, men det har man inte heller gjort. Såren i ekonomin är fortfa-

rande öppna och det kommer att ta länge innan det är så långt att man bara 

har ärren kvar.  

Beroende på hur man ser på perioden så ser man på siffrorna i budgeten är 

det så att antalet anställda har i princip varit oförändrat, det kan skilja på en 

eller två personer, om man räknar alla, både vakanta och bisysslor. Det har 

inte gjorts några förändringar i landskapets fögderi till den delen. Om man 
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ser till den budgeterade penningsumman, om man bortser från penningvär-

desförändringen, handlar det om 12 miljoner mindre budgeterat nu det här 

året från den första tilläggsbudgeten 2008, som är den mest rättvisa jämfö-

relsesiffran när den här regeringen första gången fick budgetera. De här 12 

miljonerna vet vi alla att inte är konsumtionsutgifter, utan konsumtionsutgif-

terna har tvärtom ökat. Det är investeringar och lån som man har slutat med 

som utgör den relativt lilla inbesparingen jämfört med det stora underskottet, 

som snällt läst uppgår till 70 miljoner, det borde kanske uppgå endast till ut-

jämningsfonden så att den här perioden skulle ha gått plus minus noll. Nu är 

det som det är och det går inte att ändra på det förrän nästa lagting får ta vid 

med stort strukturellt underskott.  

Det verkar det som om man tagit sig an lite valkalkylering när det gäller att 

uppskatta framtiden och kanske inte riktigt tar de hot vi har på allvar när det 

gäller världsekonomin och ekonomin i Europa och hur det drabbar det lok 

som vi är fast i, nämligen Finlands ekonomi och vad som sker där. Jag är illa 

rädd för att prognosen är för positiv till den delen, men vi ska hoppas att det 

är jag som har fel. Det om ekonomin i det stora.  

Sedan till några detaljer. Först till det stöd som ska motsvara accisåterbä-

ringen. Det är bra att man går in där behörighetsförändringen gjorde att 

åländska aktörer blev utan stödet fast man fortsättningsvis har det i Finland. 

Det är viktigt att vindkraftsaktörerna kan lita på sina förutsättningar när man 

gör stora investeringar och den stora folkrörelsen med över 1 000 andelsä-

gare fortsättningsvis kan ha samma förutsättningar för sina satsningar som 

man har haft hittills.  

Sedan blir det lite märkligt när man ska komma med en lag i maj och vi 

först ska budgetera i lagtinget, vi vet inte hur stödet utformas och vad som 

står i lagen. Först ska vi ta ett budgetbeslut och sedan ska det komma en lag. 

Tanken är att de ska komma tillika så att lagtinget ser vad pengarna används 

till som man satsar. Det är fel tågordning. Lagen borde ha varit med budgeten 

eller tvärtom, lagen först och budgeten sedan eftersom det finns en tid och 

det här ska redovisas en gång i året.  

Sedan blir frågan hur länge man vågar hoppas på att Åland ska få tillträde 

till feed in-systemet. Som jag ser det är det kört eftersom det sedan 1 april är 

igångsatt och där tickar det iväg och när det fylls upp med projekt på finska 

sidan så finns det inte några pengar längre att ta del av. Man borde på allvar 

redan nu ha kommit med ett åländskt alternativ, antingen ett feed in-light, 

om man kan kalla en åländsk modell så, eller ett försök att komma med i det 

norsk-svenska certifikatsystemet. Någonting borde göras och inte lämnas 

därhän.  

När det gäller investeringsstödsfrågan som har debatterats här trots att det 

bara har varit en omröstning om det, måste man fråga sig om det finns någon 

bortre gräns för hur mycket centern kan tänka sig att satsa pengar på det här. 

Skulle det någon gång kunna bli för mycket? Svaret på den frågan måste vara 

nej. Till den här delen måste det finnas hur mycket pengar som helst tydligen. 

Det behöver aldrig prioriteras ibland mindre och mer viktiga projekt, utan det 

ska bara prioriteras så mycket som behoven är. Det är en märklig inställning i 

de här ekonomiska tiderna om vi tittar på det stora underskottet som budge-

ten har. Det är viktiga satsningar som görs, men man måste också kunna pri-

oritera bland de här projekten. 
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När det gäller sjötrafiken är det en verkligt återkommande följetong i lag-

tinget. Det är nu jag blir riktigt upprörd igen, men det känns inte heller som 

om det lönar sig att hetsa upp sig över det här, tyvärr. Man blir nästan apa-

tisk, man får nästan Stockholmsyndromskänsla för regeringen. Man blir näs-

tan lojal med dem när man är fast i den här situationen så länge.  

Här har man också röstat. Centern ville, för att försöka släta över sina till-

kortakommanden, ta ett drastiskt steg och dra in tvärgående linjen för att 

spara lite pengar. Det är ett galet sätt att jobba, att ha en så dyr trafik som 

möjligt och få så lite trafik som möjligt för pengarna istället för att ha så billig 

trafik som möjligt och få så mycket trafik som möjligt för pengarna. Vi vill 

gärna se en strukturell förändring där man får ner driftskostnaderna och får 

lika mycket eller mera trafik för samma pengar. Jag vet inte om jag är till-

räckligt pedagogisk, men jag tycker att man borde förstå vad åtminstone vi i 

oppositionen försöker uppnå.  

Tillkortakommanden, allt som vi har sett, löften på löften på löften i flera 

budgeter och tilläggsbudgeter på rad och strukturella förändringar som har 

uteblivit. Finalen är kortruttsmeddelandet som aldrig kommer verkar det, el-

ler? Det skulle vara jättepositivt om vi skulle få se det meddelandet eftersom 

det i kortrutt finns pengar att spara, särskilt på vissa linjer.  

Ta Föglölinjen där kostnaderna nu är så höga, som en känd näringslivspro-

fil sade, att man inte behöver räkna på det. Man behöver inte räkna på 

huruvida det lönar sig att bygga en fast förbindelse, hyra en fast förbindelse 

istället, för så pass dyr är Föglö-trafiken nu. Om vi har tänkt satsa så mycket 

pengar på Föglötrafiken som vi satsar i den här budgeten då lönar det sig, då 

är det billigare att bygga en fast förbindelse i form av en tunnel enligt norsk 

tunnelstandard.  

När det gäller Skarven så har den varit föremål för mycket debatt. Ett 

bättre namn hade kanske varit Vargen. I verkstadstermer kan man tala om att 

den inte blev som vi ville, en 100 ton tyngre färja, det är klart att det kostar 

när den ska röra på sig. Deplacementet ser till att det att det går mycket mera 

bränsle än om det vore den färja vi en gång i tiden pratade om 2006-2007. 

Dessutom har det gjort att Föglöborna har fått en sämre turlista på det viset 

att antalet turer har minskat drastiskt, särskilt jämfört med den sommartrafik 

man hade när man hade två färjor. Det är det som är det viktiga för Föglö-

borna, täta turer så att man begränsas så lite som möjligt i sitt liv av färjtur-

listan. Däremot har kapaciteten teoretiskt ökat lite eftersom antalet bilplatser 

är fler, men det är inte ett så stort problem som turlistans få avgångar som 

föglöborna har idag. För att kompensera det vill man dra in hela färjlinjen, 

det är ganska drastiskt, men å andra sidan är det ett sätt att ta ansvar för sin 

icke-förmåga.  

Talman, jag ska inte gå över tiden mera, jag har förmånen att i finansut-

skottet få titta närmare på det här. Tack. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! En budgetlag kommer att levereras gällande näringsstödet 

till energiproducenterna. Det skulle ha varit bäst om den funnits på bor-

det nu, men en lag måste behandlas på vederbörligt sätt och kanske vi 

måste efterhöra vissa remissinstansers synpunkter också. Vi hoppas att 

lagtinget visar samarbetsvilja och har beredskap att behandla det här i 

månadsskiftet maj-juni.  
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500 000 till till Skarven är en oerhörd summa, men samtidigt en 

rund och fin summa som nu när vi visar den så här, kan lägga rakt av på 

en investering för en fast förbindelse, precis som ledamot Sundman 

sade. Det är oerhört mycket lättare att räkna hem ett sådant projekt i 

dagens läge. Det är synd att de projekten avstannade tidvis, men jag 

hoppas att de kan vakna till liv igen. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! När det gäller lagen hoppas jag att den kommer så fort 

som möjligt. Kanske finansutskottet kan ta ställning till något sorts ut-

kast under behandlingen av tilläggsbudgeten. Det är fel tågordning, men 

vi får lov att göra det bästa av situationen.  

När det gäller fast förbindelse till Föglö kontra Skarvens kostnad är 

det precis som finansministern säger betydligt lägre odds för att räkna 

hem en sådan investering. Det hade varit det tidigare. De här 500 000 

till som inte är specifika bara för Åland kommer att komma alla år. 

500 000 kommer att bli en större summa årligen eftersom kostnaderna 

stiger hela tiden. De stiger indexmässigt och brantare än så när det gäl-

ler bunkerpriset. Från obunden samlings sida har vi ett tydligt alternativ 

hur vi vill gå vidare med en fast förbindelse till Föglö och det är bara för 

er att haka på. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Jag skulle inledningsvis vilja kommentera det påstående som 

ledamoten Danne Sundman har angående centerpartiet, dvs. att det inte 

finns någon gräns överhuvudtaget för vad vi vill satsa på investerings-

stöd. Det stämmer inte! I dessa ekonomiska tider har vi precis som alla 

andra varit beredda att prioritera noggrant vilka investeringar, även 

inom primära sektorer, som vi tror att gynnar sig. Det som ligger i fatet 

är att inga investeringar överhuvudtaget har erhållit någon form av bi-

drag från 15 april 2010 till och med 15 april 2011. Det gör självklart att 

det finns ett uppdämt behov.  

Vad gäller kortrutten och kortruttsinvesteringar delar jag helt leda-

mot Danne Sundmans syn att kortrutten är en förutsättning för att skär-

gården ska få utvecklas på ett för hela Åland gynnsamt sätt och att det 

också finns pengar att spara på direkta driften i samband med 

kortruttsinvesteringar. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det var lite av ett sarkastiskt påstående att det inte finns 

någon gräns för centern. Det var för att locka fram repliken att det nog 

finns en gräns, det är trevligt att höra det. Vi har inte sett ännu att man 

har kommit fram till den gränsen. När det gäller ens hjärtefrågor ser 

man inget behov av att prioritera som vi andra partier gör. Vi får också 

slakta våra älsklingar och lova att prioritera inom sådana områden där 

vi gärna skulle ha satsat mera pengar eftersom det fortfarande, trots de 

här prioriteringarna, saknas så här mycket pengar som också redovisas i 
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den här tilläggsbudgeten. Det är synd att man inte från centerns sida 

kan ta ett större ansvar utan svävar ut i det vi måste kalla populism.  

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Jag återgår till kortrutten, jag har erfarit under diskuss-

ionerna i lagtinget att det finns påståenden om att det är för sent att le-

verera ett kortruttsmeddelande, att det borde ha gjorts tidigare. Jag de-

lar den uppfattningen att det borde ha gjorts tidigare, det borde ha 

gjorts långt, långt tidigare, men det finns också orsaker till varför det 

inte har levererats. Däremot kan jag glädja ledamoten Danne Sundman 

genom att säga att jag har haft ett meddelande till landskapsregeringen 

för tre olika överläggningar, jag har haft det till centergruppen och fått 

det OKat därifrån och min absoluta ambition är att kunna presentera 

det inom två veckor. Jag beklagar själv personligen att jag inte fick det 

levererat inom april, men det är som det är med den saken. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det är tråkigt när det kommer sådana här helheter i delar. 

Det är flera ärenden som vi har fått i bitar hit till lagtinget när vi skulle 

ha velat ha helheten, finansförvaltningslagen, revisionen, radio-tv-lagen, 

nu kortrutt, budgeten samtidigt som vi borde ha fått budgetlagen osv. 

Det skulle ha varit lättare för lagtinget att göra sitt arbete om man fått 

helheten samtidigt presenterad för sig.  

När det gäller tidpunkten för kortruttsmeddelandet, det är 172 dagar 

kvar till valet och sedan kommer ett nytt lagting och uppenbarligen en 

ny regering, helt klart eftersom ingen av ledamöterna vill regera till-

sammans efter valet enligt tidningsartiklar. Det ställer saker och ting på 

sin spets. Är det här någonting som håller efter nästa val, eller borde 

man ha kommit med det här i början av nästa valperiod. Det är nästan 

så att det är för sent, men man får säga bättre sent än aldrig. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Det är det mest uppriktiga vi har hört på länge när finansmi-

nistern säger att vi inte har förmått. Vi har inte förmått komma med ett kort-

ruttsmeddelande, vi har inte förmått komma med en budget där vi skiljer på 

investering och drift, vi har inte förmått komma i mål med inmatningstarif-

ferna. När man hör debatten om lantbruket och investeringsstöden öppnar 

sig en ideologisk avgrund mellan liberalerna och centern när liberalernas 

gruppledare Olof Erland säger att samhället ska bidra med infrastruktur och 

förutsättningar, alltså inte med direkta investeringsstöd. Liberalerna kör om 

moderaterna på högerkanten så det fräser om det och centern sätter in sitt 

krut på högre investeringsstöd.  Ska en sådan här regering sitta kvar när man 

inte kan regera tillsammans och komma överens om de stora viktiga fram-

tidsfrågorna, kommunstrukturen, trafikpolitiken, näringspolitiken, jordför-

värv. Lyckas man inte komma överens i de stora viktiga frågorna hur ska man 

då komma överens i de mindre? Det leder till, som vi har sett under de sen-

aste åren, ett politiskt vakuum då väldigt, väldigt lite förändringsarbete kan 

göras.  
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Med anledning av den här budgeten vill jag beröra några frågor som är 

stora tunga och ekonomiskt viktiga, skärgårdstrafik, lantbruk och vindkraft. 

Man kan konstatera att skärgårdstrafiken har varit underbudgeterad i budge-

ten för 2011. Vi fick ett mycket märkligt budgetmoment på 15,2 miljoner där 

lagtinget utan dispositionsplan skulle godkänna 15,2 miljoner till hela skär-

gårdstrafiken. Utan att veta hur pengarna skulle användas. Finansutskottet 

konstaterade redan då att de inte kan bedöma om de här summorna är vet-

tiga, rimliga, korrekta för de får för lite information från regeringen. Nå, nu 

ser vi det. Det har varit isvinter, det har varit andra problem, momentet 

borde ha legat på ungefär 17 miljoner. Det visar ännu en gång på hur angelä-

get det är att ändra på strukturerna för hur trafiken sköts i landskapet Åland. 

Vi har länge talat om en bolagisering, det borde verkställas. Löften om trafi-

ken har varit många och i verkligheten har resultaten varit få, man vet inte 

ens var man ska börja uppräkningen.  

Kortruttsmeddelandet har inte kommit till lagtinget efter många förfallna 

deadlines. Finansutskottet skrev också i sitt betänkande i samband med lag-

tingets budget att om den här kortrutten överhuvudtaget ska komma vidare 

krävs det att man tillsätter en särskild projektledare med uppgift att leverera 

detta kortruttsmeddelande och efter det också jobba med implementeringen 

av förändringarna. Har landskapsregeringen anlitat någon sådan här person 

såsom lagtinget beslöt? Har man inte gjort det så undrar man varför man tar 

sådana här beslut i lagtinget, varför sitter vi och behandlar sådana här frågor 

om det inte leder till verkställighet i regeringen?  

Vägunderhåll, vägförbättringar är underbudgeterat med en halv miljon. 

Det är ganska mycket på ett budgetmoment på 3,2 när det sedan blev 3,7.  

Flera gånger sägs det från regeringens sida att de stora reformer som ska 

ha betydelse för den framtida ekonomiska politiken och kunna spara pengar 

framöver är samhällsreformen och kortrutten. Då är det underligt att man 

inte har satsat mera krut på dessa två områden än vad man hittills har gjort.  

Samhällsreformen var ett ord som man kastade in i de allmänna moti-

veringarna i budgeten för 2011 utan några närmare förklaringar, utan några 

tankar om vad det ska leda till, vad det ska bli, när det ska vara klart utan 

bara ett ord som man släppte och det ordet ska rädda landskapsekonomin.  

Sedan var det kortrutten, där ska vi inte sätta någon press på landskapets 

budget. Vi ska ha kortruttssystem, men man vet inte hur det ska finansieras. 

Nog är det konstigt att man inte ens på den punkten har kommit med ett 

meddelande som ger en kartskiss på vad som ska förändras, om det är just 

det som ska ha betydelse för landskapets framtida ekonomi.  

Det är på de här två områdena man ska spara resurser. Jag kan inte se att 

det är annat än att det är en otydlig politisk riktning och en stor oenighet 

inom regeringen inom många väsentliga politikområden. Vi har anat det hela 

tiden inom oppositionen, men det har varit mycket viktigt att hålla en vacker 

fasad utåt. Många har kanske trott att det har fungerat någonstans i alla fall.  

Vad gäller investeringsstöden så skulle jag vilja få en liten klarhet i om det 

är de två projekt, av alla investeringsprojekt som har beviljats, i skärgården 

som inte ska få något investeringsstöd. Är det så att när det precis finns en li-

ten gnutta hopp och energi och vilja till investeringar i en känslig region, är 

det just då som man till de projekten ska säga nej? Jag vill bara få klarhet i 

hur det här förhåller sig. Nog skulle det vara kronan på verket i det som skär-
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gårdsborna själva kallar de små beslutens tyranni, om det är just de projekten 

som inte ska beviljas stöd.  

För socialdemokraternas del har vi tyckt att investeringsstöd är en viktig 

sak för det är genom att investera som man kan få lönsamhet i företagen som 

kan få en hållbar ekonomisk utveckling. Vi vill göra omstruktureringar inom 

de stora belopp som finns inom jordbrukssektorn så att det finns resurser till 

de här investeringsstöden och att de fördelas så att de går till aktiva jordbru-

kare som bidrar och skapar aktiva riktiga produkter på marknaden. Inte att 

investeringsstöden ska tas från vård, skola och omsorg, nej, nej, nej. Det finns 

pengar inom jordbrukssektorn och är det viktigt med investeringsstöd så se 

över det här då, omfördela, se till att det finns pengar för investeringar och 

mindre för kompensationsbidrag. Det är vår politik. 

Sist och slutligen vindkraften. Nu finns det alltså en halv miljon euro som 

kompensation för accis för vindkraftsbolagen. Jag skulle gärna ha prioriterat 

tvärtom, att i den här budgeten fanns ett motsvarande åländskt feed in-

system som ska fungera parallellt med det finländska. De finländska vind-

kraftbolagen är sedan den 1 april i ett helt annat konkurrensläge än vad de 

åländska bolagen är. Det ser jag som den mest akuta frågan att åtgärda. Nog 

är accispengarna plåster på såren och egentligen pengar som går direkt ut till 

vinstutdelning för vindkraftsbolagen eller hur, ministern? Den långsiktiga vil-

jan att investera framåt för vindkraftsbolagen ligger i det att man får ett håll-

bart feed in-system. Så ser jag på saken.  

Sedan tycker jag att man borde ha omförhandlat avräkningsgrunden. Jag 

har sagt det förr och jag säger det igen. Nu kommer den här faktorn in. Ska vi 

ta en halv miljon från pengar som också annars tas från vård, skola och om-

sorg eller något annat för vindkraftsaccis. Borde inte det här kompenseras i 

relation till avräkningsgrunden. Minister Perämaa har haft den taktiken att 

avräkningsgrunden inte ska föras upp nu på förhandlingsbordet därför att 

man då stör förhandlingarna med regeringen kring feed in-systemet och el-

kabeln. Nå, hur har det gått med den taktiken? Inte har vi flyttat fram posit-

ionerna långt, kan jag tycka. Man måste kontinuerligt hävda de konstitution-

ella rättigheterna på Åland och däri ligger avräkningsgrunden, oberoende av 

vilka andra politiska frågor som ligger på förhandlingsbordet. Min tid är ute. 

Tack herr talman! 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Jag hoppas verkligen att ledamot Camilla Gunells tid inte 

är ute. Först till regeringsfasaden. Visst, vi har haft en omröstning, men 

det kan jag vittna om att vi gör nog mycket vettigt där också och vi har 

en bra stämning. Det behöver inte vara en dålig stämning i regeringen 

och fullt krig bara för att man har en omröstning i en sakfråga där man 

inte tycker riktigt lika.  

När det gäller kompensationsbidrag, ta mindre kompensationsbidrag 

och lägg det på investeringsstöd, säger ledamoten Camilla Gunell. Le-

damoten var ju själv med när vi satte reglerna för programmet som vi 

jobbar med nu. Det kan inte jag ändra på, jag har försökt, men det går 

inte, det ligger fast exakt som det gör programperioden ut. Det går inte 

att minska på investeringsstödets procent exempelvis, det går inte.  

När det gäller prioriteringar och skärgården så kommer vi att redo-

visa allt. 
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Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Bästa minister Eliasson, ni får ha det hur gulligt som helst 

i regeringen och vara hur goda vänner som helst, men jag tittar på de 

politiska resultaten. Där är det bara att beklaga, det finns en stor ideolo-

gisk skillnad mellan center och liberaler, kanske den djupaste på det 

åländska partifältet, den som löper mellan de här två partierna. Det har 

gjort att man inte har kunnat komma framåt i många, många politiska 

framtidsfrågor. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Jo, men vi har kommit framåt i många frågor, men inte i 

alla och det erkänner vi. Om jag går tillbaka till prioriteringarna och 

skärgården som ledamot Gunell var inne på, vi kommer att visa för fi-

nansutskottet vad vi har gjort, vi kan visa alla papper. Det finns priorite-

ringsregler för de pengar som nu har beviljats för första gången på ett 

helt år, det råkade vara så att det var den 15 april 2010 som vi gjorde 

förut och den 15 april 2011 som vi gjorde det senast. Där har vi gjort pri-

oriteringar och det är prioriteringar som jag står för. Vi har lämnat 

300 000 euro kvar, nu står det 250 000 euro i budgeten, kan vi få lite 

till kan vi lyckas klara ut också det här. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Ja, jag hoppas att vi kan få en redogörelse över det här i fi-

nansutskottet, det är viktigt. Vad gäller hela jordbrukspaketet, sju år är 

en lång tid i det paket som ligger från 2007 till 2013. Visst kan man 

omnotifiera ett program om man vill göra förändringar i det, men man 

måste ta tillfället i akt när kontrakten löper ut med de enskilda jordbru-

karna. Det var många kontrakt som löpte ut vid en särskild tidpunkt, 

men det fanns inte riktigt den viljan att diskutera frågan då.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! När det gäller förslaget om att kompensera accisförlusten 

med ett näringsstöd till vindkraftsproducenterna så utnyttjar staten sin 

behörighet på skatteområdet, mervärdesskatteområdet, indirekta skat-

terna. Ändringar i skatterna är ingen grund i sig för att hävda att avräk-

ningsbeloppet ska ändras. Det tycker jag inte. Höjer man skatterna på 

rikshåll så stiger skatteintäkterna och vi får vår del av det. Nu väljer vi i 

enlighet med vår behörighet att stöda våra näringar med en del av det 

tillskottet. Det är en felaktig analys att det i sig skulle utgöra en grund 

för att ändra i avräkningsbeloppet. Däremot är avräkningsgrunden om 

0,45 procent av statsintäkterna ett statiskt system som inte avspeglar en 

förändring i samhället. Vi har inlett en process och ska snart formellt 

göra ett äskande om att det ska ändras. De andra frågorna vad gäller ka-

beln är det tiotals, tiotals miljoner euro och snart får vi domen på om vi 

har lyckats där. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Men de här acciserna har ju staten tidigare också betalat ut 

till de åländska vindkraftsbolagen och nu ska det tas över den åländska 
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budgeten. Eller hur? Det betyder att vi måste uppta särskilda pengar för 

att kompensera för det här. Jag tycker absolut att det här vore ännu ett 

skäl, vi har tidigare redogjort för många andra, bara det att befolkningen 

på Åland inte längre är 0,45 av Finlands befolkning, osv. osv, grunder 

och anledningar till att ta upp frågan om avräkningsgrunden med den 

finska regeringen. Det har vi skrivit här i lagtinget jag vet inte hur 

många betänkanden om både från finansutskottet och från självstyrel-

sepolitiska nämnden, men Perämaa har där haft en annan egen linje och 

en egen uppfattning om att det här inte ska göras nu utan någon gång i 

framtiden. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Acciser är en skatteform precis som mervärdesskatten. Ger 

man en skattelättnad till någon så betalar man inte ut den utan företa-

gen betalar in mindre skatt till staten. Om man tar bort förmånen stiger 

skatten som man betalar in till statskassan. I det här fallet var det för 

hela landets del frågan om hundratals miljoner euro vilket ger 0,45 pro-

cent till oss, ett antal miljoner över till vår budget. Staten har sin behö-

righet att göra de här sakerna enligt självstyrelselagens behörighetsför-

delning, vi har rätt att ge näringsstöd. Att man utnyttjar sina behörig-

heter och använder sig av dem ger ingen självklar rätt till avräknings-

grunden. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Trots allt är det en ny kostnad för landskapet Åland, en 

halv miljon euro som ska upptas i vår egen budget i kompensation. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Ltl Gunell har samma tankar som jag hade i mitt anfö-

rande om att man borde få till ett eget åländskt feed in-system istället 

för det som vi inte fick komma med i. Problemet är kostnaderna, det 

handlar om en handfull, 4-5 miljoner, euro. Det skulle vara intressant 

att höra om ltl Gunell har några tankar kring finansieringen av det.  

När det gäller accisåterbäringen, så är den redan, som sades här, fi-

nansierad i och med att klumpsumman kommer att stiga med närmare 

en miljon euro tack vare de extra skatter som inflyter i och med feed in-

systemets finansiering i Finland. Det räcker bara till accisåterbäringen 

plus ungefär lika mycket till som blir över. Sedan fattas det en 3-4 mil-

joner beroende på hur man räknar. Om vi ska göra ett feed in-system 

som är lika lukrativt på den finska sidan. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Det är väldigt svårt att ta ställning till ett kommande feed 

in-system, en åländsk modell, eftersom det inte finns någon sådan. Det 

har triggats upp och vi vet inte hur det kommer att se ut heller. Det är 

väl det som är min fråga till regeringen, vad har de för tankar, eftersom 

vi i lagtinget så länge har invaggats i tron på att minister Pekkarinen ska 

ordna det här för oss. Är han då en man som står vid sina ord, vad han 

nu har sagt i de här diskussionerna kan vi inte veta, men det har uppfat-



  

776 

tats av regeringen att de har ett löfte från den finska regeringen. I den 

tron har vi levt att det här ska ordna sig från den finska regeringen. Nå, 

nu gör det inte det, från 1 april är det redan igång på den finska sidan 

och vi vet fortfarande inte på Åland vilket vårt alternativ blir. Det är 

svårt att ta ställning här i lagtinget till någonting som inte existerar. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Jag upplever samma brister. Man borde till den här bud-

geten ha kommit åtminstone med tankar på ett motsvarande åländskt 

system för att kompensera att vi inte fick komma med i Pekkarinens sy-

stem. Pekkarinen och hela regeringen får för övrigt gå hem efter valet. 

Det var katastrofalt att lämna det efter riksdagsvalet, fast det kanske inte 

gick heller före valet, man var i en slags moment 22 situation. Det är 

som ltl Gunell säger, det är inte lätt att veta när man inte presenterar 

någonting från landskapsregeringens sida annat än att det åtminstone 

inte ska bli sämre för de åländska aktörerna i de befintliga anläggning-

arna. Det är tur det. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Vindkraften har varit och är fortfarande en av de företags-

verksamheter som vi på Åland hyser förhoppningar om att kommer att 

bli lukrativa och betydelsefulla och även har en betydande miljöaspekt. 

Då undrar man om inte det här också är en framtidsfråga där man be-

höver få ett system som långsiktigt gör att bolagen vågar bygga de an-

läggningar, som man har haft på ritbordet ett bra tag. Det är väl snarare 

det, den långsiktiga strukturen, som är viktigare att få på plats.   

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Det fanns en del frågor kring skärgårdstrafiken. Inled-

ningsvis vill jag säga att om man skissar det riktigt grovt så är kostna-

derna i skärgårdstrafiken ca en tredjedel i bunker och två tredjedelar 

bemanningskostnader, inklusive alla de avgifter som man har som ar-

betsgivare. Vad gäller bunkern är det väldigt lite vi kan göra åt, det är 

bara att acceptera prishöjningen, fastän det är med långa tänder. Vad 

gäller personalkostnaderna arbetar vi väldigt intensivt och vår rederi-

chef försöker med ganska kraftfulla tag, vill jag påskina, anpassa vår 

verksamhet mera till det privata och hur man tänker därigenom. Jag no-

terar här ett stöd från ledamoten Camilla Gunells sida kring de proces-

ser som äger rum för att försöka få ner kostnaderna speciellt när det gäl-

ler bemanning. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Ja, det var nog för otydligt för att jag ska våga ge något 

godkännande. Däremot har ministern mitt fulla stöd vad gäller att bola-

gisera skärgårdstrafiken. Det har vi sagt otaliga gånger. Jag tror inte att 

privatiseringar är räddningen för trafiken utan man måste få det organi-

serat på ett annat sätt, i bolagsform med ett tydligt ansvar, både trafik-

ansvar och kostnadsansvar.  
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Med Skarven är det intressant, finns det inte några schablonmodeller 

med motsvarande färjor som har gått motsvarande rutter där man kan 

få en bild av vad driftskostnaderna blir under ett år? Måste man själv ha 

båten i kraft under en viss period för att kunna göra den avläsningen? 

Kan man inte ta modell någon annanstans ifrån från ett motsvarande 

fartyg? 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Eftersom jag är en väldigt lydig flicka replikerar jag på hu-

vudanförandet som lagtingsordningen säger. Vad gäller bolagiserings-

processen ligger det på sitt initialskede. Det finns en efterfrågan från 

lagtinget att vi ska bolagisera och självklart ska vi göra så då, nackdelen 

med bolagiseringsprocessen är att det tar så ofantligt lång tid. I våra 

närregioner, om vi i första hand vänder oss till Finland och tittar på hur 

de har gjort så räknar de på en snittid på fem år. Samma sak gäller i Sve-

rige så oberoende hur intensivt vi arbetar så har vi ändå tiden emot oss. 

Vad gäller de övriga kostnaderna inom sjötrafiken så är det tyvärr så att 

isen ställde till det både vad gällde slitage på våra fartyg men också i 

form av ökade kostnader. Det som är positivt är att vi ändå klarade av 

att hålla en någorlunda hygglig trafik trots de neddragningar vi tvinga-

des till i turlistan. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Ja, det finns säkert förklaringar till allt. Det är bra att det 

är val i höst, det behöver komma nya lokomotiv i regeringen och som 

förhoppningsvis förmår komma överens och leverera. 

Talmannen 

Replikväxlingarna är därmed avslutade. 

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Det är viktigt att gruppanförandena kan hållas ograverat efter 

varandra efter att finansministern har presenterat budgeten och sedan kan 

finansministern komma in på nya talturer och inte mitt i gruppanförandena, 

det passar sig inte. Man kan fråga sig, kära kolleger, hur ska vi orka med den 

här reprisen på repriserna? Jag har förstått att regeringspartierna eller åt-

minstone finansministern har varit inställd på att några andra tilläggsbudge-

ter ska vi försöka undvika att ha, en städarbudget kommer i slutet av året. All-

ting som man kan beräkna att kan kosta någonting under året ska tas in i or-

dinarie budget. Det bör vara en grundläggande princip, särskilt när man har 

en skranglig ekonomi, som vi har. Det är mycket viktigt. Här får vi en till-

läggsbudget, som innehåller också en hel del politiska ställningstaganden, 

som inte är bra. Det är naturligtvis också så att man måste tilläggsbudgetera 

när man har fel budgeterat i ordinarie budgeten enligt vår lagstiftning, men 

den här innehåller mycket annat. Det är uppenbarligen någonting som cen-

tern och liberalerna vill ha nu inför valet, en tilläggsbudget när man delar ut 

lite pengar.  

På sidan tre kan vi läsa om konsumtionsutgifterna, som är måttet på land-

skapsregeringens egen verksamhet, ungefär hälften av de här är löner. Från 

2010 till 2011 med den här tilläggsbudgeten stiger de med 5,3 procent, vilket 

är enormt mycket. Även om vi justerar den med den här olycksaliga permitte-
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ringen av personalen 2010 blir det ändå en betydlig ökning. Sedan säger man 

att man har lyckats införa besparingar i sin egen verksamhet. Det är inte sant!  

Drar man dessutom bort de besparingar som är gjorda på ÅHS när det gäl-

ler just konsumtionsutgifter blir det en ännu värre situation, alltså den övriga 

administrationen har ökat ännu mera. Till nästa år ska den öka med ytterli-

gare tre procent enligt den här redovisningen på sidan tre. Vi kan ytterligare 

läsa på sidan tre att underskottet isolerat året ökar till nästa år, när vi under 

hela perioden, alltså ända sedan den ekonomiska nedgången kom, har fått 

höra att man successivt ska dra ner underskottet så att vi går in i den nya val-

perioden utan årliga underskott. Dessutom som jag sade i en replik har vi ett 

underskott för det här året budgeterat på 18 miljoner euro och för nästa år på 

nästan 21 miljoner euro.  

Kära vänner, det är otroliga belopp i underskott. De är absolut oacceptabla 

när vi nu i Finland har en hyfsad konjunktur. Jag vågar inte använda ordet 

högkonjunktur, men jag säger en hyfsad konjunktur, det har vi haft i ett och 

ett halvt år redan. Visst läpparna har talat om den ansvarsfulla ekonomiska 

politiken och vi har också haft skrivningar i budgeterna om en sådan ansvars-

full ekonomisk politik, men de tunga politiska besluten har man inte orkat 

med. Om det sedan beror på att någon part i landskapsregeringen inte har ve-

lat eller att man helt enkelt inte har varit överens, jag vet inte, men det är 

klart att vi ska fortsätta diskutera det här. Staten för sin del drar ner kost-

nadskostymen för sina konsumtionsutgifter med anledning av den här eko-

nomiska nedgången, som har varit upp emot tio procent. Vi får räkna med att 

det blir den långsiktiga nivån på klumpsumman eftersom staten ska anpassa 

sina inkomster till den nya kostnadskostymen. Den kommer alltså att bli upp 

emot tio procent lägre, långsiktigt, obeaktade inflationen.  

Vad har landskapsregeringen lyckats med under de här tre åren som vi har 

haft den ekonomiska nedgången att dra ner sin kostnadskostym. Ja, det är 

faktiskt några procentenheter, men det är långt mindre än vad staten har 

gjort. Det här gör att vi får ett långsiktigt strukturellt problem i finansieringen 

av självstyrelsen, trots att 0,45 är väl tilltaget. Det har givit oss mycket pengar 

genom åren, men nu kommer det att gå ungefär plus minus noll i fortsätt-

ningen när statens nivå har gått ner på inkomsterna. Att man tillfälligt behö-

ver ta in lite skatter för att minska statsskulden är ingen långsiktig säkerhet 

för klumpsummesystemet. 

Sedan till feed in-systemet. Det som redovisas här nu är en kompensation 

för att vi inte har kommit in i inmatningstariffsystemet. Det är ett erkän-

nande av ett politiskt misslyckande. Dessutom, kära vänner, är det helt osä-

kert huruvida vi kan ge de här företagen de här pengarna. Det ska nämligen 

notifieras som ett företagsstöd och motiveringarna är inte riktigt så starka ef-

tersom det är en ersättning av skattepolitiska åtgärder i medlemslandet Fin-

land. Motiveringarna är inte särskilt lätta.  

Jag ber finansutskottet att titta på vad den egentliga orsaken är till att vi 

inte på Åland har feed in-systemet. Är det för att vi har erbjudit för liten an-

del i statens finansiering av det, eller vad är orsaken? Det andra är hur pass 

realistiskt är det att företagen ska kunna få det genom den EU-reglering som 

finns i den här typen av stöd? Finansministern sade att det var en stor besvi-

kelse att vi inte har kommit in i inmatningssystemet och det uppfattar jag 

som om att vi troligen inte heller kommer in i det. Då kan förutsättningarna 
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genom en av våra största naturliga resurser att utveckla Åland och det 

åländska samhället vara betydligt sämre.  

När det gäller gymnasieskolan ska kollegan Johan Ehn tala om det senare. 

Sedan kommer vi till sidan 20 där vi har de nationella investeringsbidragen. 

Det står att landskapsregeringen har antagit nya principer för bl.a. hur de nä-

ringarna kan stödas, turistnäringen och vindtech-industrin. Finansutskottet 

bör redogöra, eftersom landskapsregeringen inte har gjort det, om det inte 

kommer här från minister Eliasson, som är på talarlistan, vad det här innebär 

och vad stödet för satsningen på golfbanan innebär. Det visste vi att det fanns 

sedan tidigare gamla pengar, en och en halv miljon enligt finansministern. 

Vad betyder den här texten egentligen? Men det allra viktigaste, herr talman, 

det här var känt vid den ordinarie budgeteringen. Vilken budgeteringsdisci-

plin har man nu?  

Sedan kommer vi till sidan 21 Investeringsstöd till lantbruket. 1 250 000 

finns det i budgeten för 2011, här står det att i bokslutet för 2010 var det 

0,00, men jag undrar om det stämmer. Nog har vi väl haft sådana här inve-

steringsstöd förut av egna pengar. Det räcker inte till, 1 250 000, utan man 

föreslår 250 000 till och centern föreslog 800 000 eller vad det nu var. Det 

här ska också vara känt vid ordinarie budgeteringstillfälle, om man har en 

kunnig förvaltning och en kunnig landskapsregering. Sedan skriver man: 

”Med hänvisning till ovanstående och av regionalpolitiska skäl föreslår man 

250 000”. Regionalpolitiska skäl, när det gäller investeringsstöd till lantbru-

ket? Det har jag aldrig hört förut, det är första gången. Kollegan Strand sade 

också att det är första gången. Är det stad - landsbygd eller vilken regionalpo-

litik är det man ska använda för de här pengarna? Nå, vi fick se i en reservat-

ion från centerledamöterna att det gäller möjligheterna att ge pengar till två 

företag, ett i Sottunga och ett i Föglö. Precis som tidigare talare har sagt är 

det någonting som man ska ta av 1 250 000 och använda. Jag måste säga att 

det här är märkligt.  

Avslutningsvis, herr talman, kommer vi till sidorna 23-24 Upphandling av 

sjötrafik 1,6 miljoner utöver 15 156 000 euro. Landskapsregeringen skriver: 

”Trots kraftiga nerskärningar i turlistorna har isförhållandet resulterat i 

400 000 i tilläggskostnader”. Trots kraftiga nerskärningar i turlistorna så 

har icke-planerad övertid ökat betydligt. Det här går egentligen inte ihop, 

man skär ner på turlistorna och så ökar den icke-planerade övertiden. Då 

kommer man att skylla på att det har tagit lite längre att köra genom isen, 

men genom att man har gjort kraftiga nerskärningar i turlistorna borde det 

sannerligen ha kompenserats om man har en personalplanering värd nam-

net.  

Herr talman! Föglölinjen kostade enligt bokslutet för 2009 2 070 000, 

med en extra sommarfärja inkluderad, 2 070 000. I budgeten för 2011 mör-

kade landskapsregeringen vad de olika linjerna kostade, så det vet vi inte 

numera. Vi har försökt undersöka saken och kommit till att för 2011 budgete-

rar man för Föglölinjen ungefär tre miljoner euro. På två år räknar man att 

det stiger två miljoner, från två miljoner till tre miljoner. Man har köpt en ny 

färja som har större kapacitet så att man inte behöver ha två färjor. Den här 

går fem minuter långsammare på linjen visserligen, den är tyngre, den drar 

mera bränsle, den har två personal mer än vad Knipan hade förstår jag. Nyin-

vesteringar ska normalt innebära att man får lägre kostnader. Nu är det inte 
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bara den här landskapsregeringen som är skyldig till den här upphandlingen 

utan det är i huvudsak den föregående, men det här är ett riktigt misslyck-

ande.  

Finansministern talade om orsaken till att man inte har kunnat göra struk-

turförändringarna, som man har utlovat i budgeten 2009, tydligt och klart, 

med privatiseringar av flera färjor, för att den vägen åstadkomma mera för-

månliga avtal framöver så att vi får en vettigare kostnadsstruktur i skärgår-

den eftersom vi har världens dyraste skärgårdstrafik. 2009 redovisade man 

för det, ingenting är genomfört, 2010 redovisade man för det, ingenting är 

genomfört, 2011 redogjorde man för detsamma igen och nu bara tilläggsbud-

geterar man. Eventuellt kommer man med ett kortruttsmeddelande, men det 

kommer inte att påverka den här kostnaden som man redan i 2009 års bud-

get började redovisa för, hur man genom strukturella förändringar skulle få 

ned priset, eller åtminstone få en bättre trafik för samma pengar, som vi har 

sagt många gånger att man har goda möjligheter att få. Hur tror ni att vi ska 

orka? 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det fasta produktionsstödet som man gav tidigare i form 

av en accislättnad, den möjligheten finns kvar i Helsingforsregeringens 

nuvarande stödlagstiftning, som ett alternativ för dem som vill välja den 

modellen. Finland har notifierat att ge den motsvarande delen av en ac-

cislättnad som ett näringsstöd. Vi bedömer att en motsvarande lag här 

säkerligen kräver en hantering i förhållande till Bryssel, det finns en 

grund för det med en tidigare notifiering.  

Annars när det gäller inmatningstariffsystemet, vi är inte där och det 

är en stor besvikelse. Vi bedömde inför valet att om vi skulle ha pressat 

fram ett avgörande då skulle det ha blivit nej av politiska skäl i Helsing-

fors. Jag återkommer i nästa replik. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Ja, vi får hoppas att EU-notifieringen med det resone-

manget kan lyckas. Det som talar emot det som landskapsregeringen 

själv skriver att ersättningen utgår numera inom ramen för inmatnings-

systemet och det gäller hela landet. Det gäller alltså medlemslandet Fin-

land. Därigenom kommer man från unionen att fråga sig hur det här 

kan komma sig. Där är det osäkert huruvida det här företagsstödet är 

tillräckligt motiverat beaktande av att man har det stödet i det finska 

inmatningssystemet. Lite svårt tror jag faktiskt att det kommer att bli. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det kan hända att det är så, men kommissionen har å 

andra sidan konstaterat i samband med notifieringen av det finländska 

stödpaketet att Åland inte är med i det. Det här är en jättekomplicerad 

fråga med behörighetsfördelningen mellan riket och landskapet och det 

sedan i förhållande till gemenskapsregelverket. Bitarna matchar inte väl 

ihop, men jag tror inte att notifieringen är det stora bekymret. Genast 

när en ny regering sitter på sina stolar i Helsingfors kommer vi att upp-

vakta de nya ministrarna när de har fått sina portföljer, för att driva frå-

gan vidare. 
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Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det sista beskedet var mycket viktigt. Det gäller att stå på 

dörren redan första dagen när de är tillsatta. Det här är en liten nationell 

skandal att man inte tar med den vindkraftsuperba åländska geografin 

och samhället i den för Finlands miljöpolitik så viktiga vindkraftsut-

byggnaden. Det måste vara miljömässigt tungt att motivera att man ex-

kluderades särskilt om vi ålänningar säger att vi är beredda att delta i 

finansieringen till den del som vi är en del av landet Finland. Det måste 

läggas till all politiskt krut som finns i sammanhanget. Det är inte min 

sak att hjälpa EU på vägen heller, men när man säger att våra företag nu 

kommer att få de här pengarna är det inte helt klart förrän det är helt 

klart. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Ibland känns det som om ledamot Roger Jansson ställer 

frågor, antagligen av retoriska skäl, som han egentligen kan svaret på. 

Om vi går till det första så säger ledamot Roger Jansson att det ska vara 

känt när man budgeterar, hur mycket pengar som behövs. Det var känt, 

ledamot Roger Jansson, det var känt när vi tog grundbudgeten. Därför 

står det i motiveringarna att regeringen följer med och tittar på det här. 

Det var den lilla parentesen som kom till, just av den anledningen att vi 

inte kunde få så mycket pengar som vi visste att vi skulle behöva.  

När det gäller stödprincipen, de har ändrats både när det gäller de 

nationella pengarna och jordbruksstödet. Det framgår av vår hemsida, 

det är en massa små ändringar, som jag inte kan förklara nu, jag kan 

fortsätt i nästa replikskifte. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Minister Eliasson säger att det var känt vid budgeterings-

tillfället. Vi utgår då från att det var känt, men man tog inte upp det. 

Varför tog man inte upp det? Jo, för att man har ett underskott på 18 

miljoner euro för året och för nästa år har man ett underskott på 21 mil-

joner euro. Det är orsaken till att man inte tog upp det naturligtvis, men 

nu några månader före valet är det lämpligt att komma redan i april med 

en tilläggsbudget för det. Det luktar, det luktar! 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Det luktar! Jag sade exakt samma sak här, exakt samma 

sak. Det här luktar definitivt ingenting. När det gäller underskott och in-

vesteringar, jag har i varje fall den ekonomiska uppfattningen att det är 

viktigt för ett samhälle att investera om man ska gå vidare, om man ska 

få tillväxt, om man ska få utveckling. Det finns en stor investeringsvilja 

idag i det åländska samhället och den vill jag tillfredsställa. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jo, jag håller med i det att det är viktigt att investera och 

att samhället är med och deltar i investeringarna. Då går vi till sidan tre 

och läser om överföringsutgifter, som till stora delar är förutom till 
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kommunerna till företagsstöd och dem har man haft en annan utveckl-

ing på än de egna konsumtionsutgifterna.  

Investeringsutgifterna läser vi på sidan tre att har haft samma nedåt-

gående trend. Behovet i samhället av investeringar var kända vid tid-

punkten för läggande av ordinarie budget i november. Det är då man 

lägger nivån på det om man inte har som politisk målsättning att ha en 

tilläggsbudget för också den typen av utgifter som man rimligen bör 

känna till. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Ledamot Roger Jansson kritiserade Skarven och dess 

driftskostnader och nämner att det inte är denna trafikministers fel så 

då är det mig han åsyftar. Därför väljer jag att ta en replik på det. Det är 

precis som han säger att det är mycket tack vare mig som Skarven blev 

till, det var under min tid som den byggdes. Nu vill ltl Jansson fortsätta 

smutskastningen av projektet. Jag vill säga till ledamot Roger Jansson 

att han har fel i sina siffror. I budgeten för 2008 när vi inte hade Skar-

ven kostade Föglötrafiken med dagens penningvärde och dagens bräns-

lepris 2,65 miljoner euro per år. Enligt trafikministern nu kommer det 

att kosta 2,9 miljoner detta år, alltså 10 procent. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! När det gäller beställningen av den nya Föglöfärjan har vi 

facit på hand. Vi vet vilka processer som pågår, vi vet att beställningen 

har tillkommit på ett oriktigt sätt, vi vet att deplacementproblematiken 

är synnerligen kostsam för oss och vi ser i bokslutet för 2009, vilket är 

mycket tyngre och riktigare än budgeten för 2008, bokslutet för 2009 

som jag har i min bänk, att det är redovisat på tre rader för Knipan, för 

tilläggstrafik och för någonting annat sammanlagt 2 070 000 euro. Vill 

ledamot Karlsson säga att det är fel i bokslutet. För 2011 beräknar man 

nu att Föglötrafiken ska kosta tre miljoner. Därmed angriper jag inte 

fartyget utan jag angriper politiken. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag har helt andra siffror som säger vad det kostade tidi-

gare. Det är märkligt om de siffrorna är fel, jag har inte sett de här siff-

rorna, men jag ska kontrollera upp det. Jag hävdar fortfarande att drif-

ten för Föglötrafiken endast marginellt är dyrare än vad den var tidigare, 

trots en kapacitetshöjning på 100 procent. Det väljer ledamot Jansson 

att inte nämna, han väljer att fortsätta att smutskasta projektet. Jag an-

ser att Skarvenbygget är ett bra fartyg, ett billigt fartyg, ett fartyg som är 

bra och billigt i drift med tanke på kapaciteten. Det hävdar jag fortfa-

rande. För övrigt pågår som sagt en utredning hos andra myndigheter så 

en dag får vi se, en dag kommer det säkert att komma fram andra redo-

visningar. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! För mig och för de flesta Föglöbor har en mycket fin flak-

färja varit idealet som hade gått på sina 25 minuter mellan Svinö och 
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Degerby istället för 30 minuter nu, med mycket lägre driftskostnader, 

färre personal och samma bilkapacitet. Det är så. Den här båten är 

byggd för en annan rutt än 25 minuters pass mellan Svinö och Degerby. 

Nå, jag förstod att det fanns i bakgrunden sådana tankar att den kunde 

sättas in på andra rutter.  

Som ekonom har jag lärt mig att det är de redovisade bokslutssiff-

rorna som man läser om man vill veta vad saker och ting kostar och inte 

budgetsiffror, det är uppskattningar. För 2009 kostade Föglötrafiken 

enligt landskapsregeringens redovisning 2 070 000 euro, två år senare 

tre miljoner. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Ja, jag blev så tagen av debatten mellan ledamoten Karls-

son och Jansson så jag tappade bort mitt egna anteckningsblock. Jag vill 

ta sjötrafiken som det äskades om i tilläggsbudgeten. Jag förstår fråge-

ställningen, hur är det möjligt om man reducerar turlistan så kraftigt 

som vi gjorde, upp till 27 procent av turerna ströks bort på vissa linjer, 

hur är det då möjligt att kostnaden ändå eskalerar till storleksordningen 

400 000. Tyvärr är det så, trots att vi skar bort så mycket turer som vi 

gjorde så dras vi med de här kostnaderna som enbart är beroende av det 

ytterst svåra isläget och därtill hörande förseningar i turlistorna, som 

bäddar för ytterligare ökade personalkostnader, men vi som rederi är 

inte ensamma om det här. Det här problemet har alla i dessa isförhål-

landen fått uppleva den här vintern. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! I det där sammanhanget var min frågeställning när land-

skapsregeringen skriver om de kraftiga nerskärningarna i turlistorna, de 

var ju planerade. Man kunde exakt räkna ut vad man behövde för per-

sonal osv. Allting var ganska enkelt om man har en någorlunda snabb 

beredningsapparat som dessutom kan räkna rätt. I följande mening 

skriver man ”till följd av icke-planerad övertid” har det då blivit dyrare. 

Man har dragit ner på turlistorna, kunnat planera, rimligen, personal-

tillgången, det har blivit lite förseningar i turerna, det kan man förstå, 

men hur man kan få kostnaderna att stiga relativt kraftigt också bero-

ende på icke-planerad övertid. Det är faktiskt lite svårt att begripa. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Om jag erinrar mig rätt nu så ökade vi från trafikavdel-

ningen på kostnaden för den aktuella driften med i storleksordningen 

20 procent och det visade sig att det var alldeles för lågt räknat vad gäl-

ler bunkerkostnader och personalkostnader, helt enkelt för att vi drogs 

med förseningar, speciellt på norra linjen med flera timmar vilket i sin 

tur bäddar för en ökad övertid. Det system som vår besättning arbetar 

efter har inte hitintills möjliggjort att bryta arbetstiden på ett sådant 

sätt, som skulle komma arbetsgivaren till godo vid ett sådant här till-

fälle. Jag vill också säga att vår besättning gjorde ett ofantligt fint jobb, 

de slet hund för att klara turlistorna och för att garantera och trygga tra-
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fiken till och från skärgården. Det ska de ha en eloge för, men jag håller 

med om att det blev dyrt, kvalitet kostar. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det vare oss fjärran att kritisera dem som utför det som vi 

politiker beställer, det gör de säkert på ett bra sätt. Felet är i vår plane-

ring av beställandet och vår långsiktighet i det sammanhanget. Sanner-

ligen igen så visar den här tilläggsbudgeten hur nödvändigt det hade va-

rit att leverera det som landskapsregeringen föreslog att man skulle le-

verera i budgeten för 2009 när det gäller skärgårdstrafiken. Då hade vi 

inte behövt ha den här diskussionen, eller åtminstone hade vi haft lät-

tare att ta en tilläggsbudget utgående från att totalsummorna hade varit 

lägre. Jag vet inte hur skärgårdsborna ska kunna räkna med en långsik-

tigt hållbar trafik, med det här enorma penningläckaget och när man har 

misslyckats med att komma med de strukturella förändringarna 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Om jag skulle börja där finansministern och jag slutade vår re-

plik om den bild som har frammålats av en väldigt ansvarsfull ekonomisk po-

litik, som har bedrivits under de sista åren, det har inte varit något lån osv. 

Jag har kallat det för en glansbild. En glansbild är ofta tom på baksidan. Det 

här är en bild som media har köpt ganska långt och vi hörde också centerns 

gruppanförande, som Harry Jansson höll, att man inte riktigt förstår hur sa-

ker och ting hänger ihop ekonomiskt.  

Finansministern sade att det hör till regeringens roll att lite skönmåla siff-

rorna, medan det hörde till oppositionen att smutskasta, som han uttryckte 

det sig. Jag vill absolut inte smutskasta någonting och jag vill inte bli beskylld 

för det heller utan jag delar helt enkelt inte den uppfattning som finansmi-

nistern har, så enkelt är det. Jag ska försöka förklara varför.  

Det sägs under rubriken Budgetekonomin: ”Landskapsregeringen konsta-

terar att den strama budgeteringslinje som uppgetts hållits under de sen-

aste åren bör fortsätta och att fortsatta besparingsåtgärder är av nöden för 

att budgetekonomin ska kunna bringas i balans”. Analyserar man siffrorna 

ser man att de stöd ut till näringslivet, som flera har varit inne på, är transfe-

reringar till externa enheter. Det är stimulansåtgärder ut till samhället som 

man har dragit in på, medan man inte har skurit speciellt mycket i den egna 

verksamheten. Den egna verksamheten har mer eller mindre varit i orubbat 

bo.  

Tänker man i ekonomiska termer är det väldigt viktigt att satsa på sådant 

som kan ge pengar tillbaka. Så tänker man i företag och så borde man också 

tänka när det gäller samhällsekonomin. Det är nämligen samma ekonomiska 

mekanismer som fungerar också här.  

I mitt remissanförande när det gällde den ordinarie budgeten för detta år, 

pratade jag mycket om vikten av att satsa på näringslivet, att satsa på ekono-

misk tillväxt, att se till att man stimulerar det som skapar vår välfärd. Därför 

är det bra att man har försökt, man höjer lite. Jag håller med det som centern 

har fört fram att man borde ha höjt ännu mera när det gäller investeringsstö-

den till näringslivet. Till näringslivet räknar jag också jordbruket, fast inve-
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steringsstöden till den näringen av olika anledningar har blivit väldigt upp-

haussade.  

När jag granskade budgeten såg jag att år för år har anslagen från närings-

avdelningen minskat medan övriga avdelningar har ökat. Det är det jag me-

nar som är osunt. Tittar vi på siffrorna, på en budgetomslutning nästa år på 

305 miljoner har vi ett ackumulerat underskott på 91,3 miljoner. Nästan en 

tredje del i ackumulerat underskott. Det är otroligt skrämmande siffror, men 

på något sätt har man lyckats marknadsföra det här att det har skötts bra just 

på grund av att man inte har tagit upp något lån. Som jag sade hade man ett 

ackumulerat överskott, märk väl, på 27,8 miljoner när den här landskapsre-

geringen tillträdde, men med det här ackumulerade underskottet är det ca 

120 miljoner som har försvunnit enligt mitt förmenande. Det tycker jag att är 

väldigt mycket pengar! 

Herr talman! Det första momentet jag ville ta upp lite gäller landsbygds-

centret. Det sägs: ”I och med att så väl Ålands naturbruksskola som Jomala 

gårds fastigheter överförs till fastighetsenheten kan den framtida använd-

ningen av området lösas som en helhet. Som i grundbudgeten anges fortsät-

ter den nuvarande verksamheten och uthyrningen av utrymmen intill dess 

beslut fattats. Landskapsregeringen återkommer i ett senare skede med 

konkretiserande förslag”. Det betyder i klartext, värderade finansminister, 

att lagtinget ska ta ställning till någonting som de de facto inte vet så speciellt 

mycket om. Det sägs också: ”Ålands gymnasium har meddelat att organisat-

ionen inte har behov av de utrymmen som tillgängliggörs vid Ålands natur-

bruksskola”.  

Jag kommer så väl ihåg när jag var på Ålands producentförbunds höstmöte 

i samband med att naturbruksskolan skulle läggas ner. Då var ansvarig ut-

bildningsminister där och höll ett anförande där alla fick den uppfattningen 

att det inte var nerläggning av skolan utan tvärtom skulle det bli en nystart. 

Det skulle bli en otrolig dynamik, det var massor som skulle hända där ute.  

Allt tyder på att det inte kommer att bli på det sättet. Naturbruksskolan 

har lagts ner, försöksstationen har mer eller mindre strypts. Det har lett till 

att det inte ens finns resurser att ordna en skördefest där mera. Hela verk-

samheten vid Ålands landsbygdscenter håller sakta men säkert på att tvina 

bort. Det är väldigt, väldigt allvarligt. Det finns ingen utveckling, det finns 

inget nytänkande när det gäller det här.  

Meningen med Ålands landsbygdscenter var just att det skulle bli en vita-

mininjektion för landsbygdsnäringarna, men det håller den här landskapsre-

geringen på att montera ner, sakta men säkert. Jag tänkte på det när jag såg 

rubriken i Ålandstidningen, Bonden är den nya hjälten. Det var en ledare som 

skrevs i förra numret. Det är lite långt ifrån när man ser den politik som har 

bedrivits. Låt mig återkomma till investeringsstöden lite senare.  

Ett mantra som ofta upprepas är det här med strukturella åtgärder. Man 

måste vidta strukturella åtgärder. Det är viktigt. Tittar man på Ålands gym-

nasium har jag en direkt begäran till finansutskottet, det är en strukturell åt-

gärd om något, när man slår ihop flera enheter. Jag hoppas att finansutskot-

tet kan ta reda på vilka inbesparingar det innebär sist och slutligen. När man 

ser att styrelsens mål i sammanhanget har varit att i enlighet med gymnasie-

lagen bereda ordinarie och tillsvidare anställt personal i motsvarande tjänst 

eller befattning i den nya myndigheten, som de hade i sin tidigare organisat-

ion. Det är precis samma upplägg som när ÅHS skapades. Det är ganska 
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märkligt, men här har vi förklaringen till att kostnaden kommer att stiga med 

den här organisationen. Jag hoppas att finansutskottet kan titta på det här 

väldigt, väldigt noga.  

Jag noterar också att man föreslår anslag upptagna för att inrätta tjänster 

som utbildningsledare vid de olika enheterna, dvs. det som kallades rektorer 

tidigare. Jag ska inte säga dess mera, jag har mina farhågor, men jag väntar 

med spänning och hoppas att finansutskottet kan titta riktigt, riktigt noga på 

det här. 

När det, herr talman, gäller kommersialiseringen av champagne- och 

ölfyndet föreslås ett anslag på 95 000 euro. Jag vill inte uppfattas som gnäl-

lig, men jag blir lite orolig att vi är på väg in i Skarven 2 när det gäller det här. 

Det kan hänga ihop med att vi har fått dålig information på hur man kommer 

att dra det här, men vi ser att det kommer kostnader på kostnader. Det är inte 

första gången det äskas om anslag för det här projektet, men vad vet vi vad vi 

får tillbaka. Det var en mycket, mycket bra idé som ledamot Carina Aaltonen 

gav, att man skulle föra över frågan till Penningautomatföreningen, som fak-

tiskt har kunskap, kompetens och kreativitet att göra någonting utöver det 

vanliga. Det var ett väldigt bra förslag, det hade bara ett fel, att jag inte råkade 

komma på det. Jag gratulerar till det goda förslaget.  

Jag är faktiskt rädd att vi håller på att bygga upp någonting som inte 

kommer att bli som vi tror att det ska bli. Vi har som sagt var ett guldägg bara 

det hanteras på rätt sätt. Det var synd att man inte kopplade in de kreativa 

krafter som vi de facto har inom Penningautomatföreningen, men vi får se ti-

den an. 

Herr talman! Följande fråga jag tänkte beröra helt kort gäller utvecklandet 

av Bomarsund. Jag noterar att trafikminister Veronica Thörnroos sade som 

en kommentar till alla omröstningar som landskapsregeringen hade, att vi 

ska se vad sjöfartsmuséet sist och slutligen landar innan vi ekonomiskt star-

tar upp ett nytt projekt. Hon ville också ha säkrare ekonomiska siffror och 

hon var väldigt tveksam till att man skulle bygga ett café i besökscentret. Jag 

håller helt och hållet med det och det är väldigt enkelt för mig att göra det i 

och med att jag framförde de tre punkterna i remissdebatten. Är det tre mil-

joner som det pratades om först, eller är det tre och en halv miljon som det 

pratas om nu eller vad slutar det på. Det här projektet förefaller bedrivas på 

lite väl lösa boliner. Framför allt vad gör man med ett café när det de facto 

finns två stycken, tre till och med, beroende på hur man räknar, precis i när-

heten.  

Herr talman! När det gäller investeringsstödet till lantbruket, som jag vill 

beröra lite, kan det vara intressant att notera att 2008 budgeteras det 

700 000 euro, 2009 budgeteras det 700 000 euro. Jag har inte haft möjlighet 

idag att efterforska vad man gjorde i tilläggsbudgeten, drog man bort någon-

ting eller lade man till någonting, men grundbudgeten var 700 + 700 och år 

2010 var det noll euro. Jag sade till flera i centern att det här absolut kommer 

att gå på tok, det här kommer att gå på tok. Hur ska man lyckas få upp de här 

anslagen till en rimlig nivå igen när vi vet vilken klappjakt det har varit på alla 

stöd till lantbruket.  

När man har pratat med folk på rikssidan så har inte ens socialdemokra-

terna, inte någon på rikssidan har ifrågasatt stöden till lantbruksnäringen, 

men här har det på populistiska grunder blivit en oerhörd klappjakt på dessa 

stödformer. Jag varnade centern och den enda jag fick med var ledamoten 
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Anders Englund. Han hade kurage att skriva på den motion som jag lade om 

höjningen av anslaget. Det var synnerligen dumt och det ledde till att hela in-

vesteringsbiten när det gäller den här näringen, stått stilla i ett helt år. Ett 

helt år har det stått stilla!  

Livsmedelsklustret sysselsätter 1 400 personer, det glömmer man ibland. 

Hälften av industrin härrör sig till förädlingen av åländska jordbruksproduk-

ter. Det är hela grunden för en stor del av vår livsmedelsindustri. När man 

gör den här typen av korrigering, att man helt plötsligt anslår noll euro bara 

för att få tyst på dem som var väldigt kritiska till det här så ser vi hur det lan-

dar nu. Det är verkligen inte lätt att få upp det här på rätt nivå igen, tyvärr.  

Herr talman! En sista punkt tänkte jag beröra, men på något sätt så känns 

det som det mesta har sagts 100 gånger om när det gäller skärgårdstrafiken. 

Vi har ständiga övertrasseringar, men jag är den första som har förståelse för 

att det kan vara svårt att veta ett år, ett och ett halvt år i förskott var bränsle-

priserna kommer att landa, det har jag förståelse för. Jag har också förståelse 

för att det är väldigt svårt att budgetera för hur en eventuell isvinter kommer 

att se ut eller inte. Det har jag absolut full förståelse för. Ändå tycker jag att 

frågan är periodens största misslyckande, att man inte lyckats få fram en stra-

tegi, ett handlingsprogram över skärgårdstrafiken, hur den ska se ut framö-

ver.  

Vi pratar mycket om kortruttsmeddelande. Jag tänkte i morse när jag satt i 

traktorn och sådde och funderade lite på det här, att om det är någon större 

vits att komma med ett kortruttsmeddelande när vi vet att sommaren framö-

ver i stort sett är en transportsträcka fram till valet. Jag är ganska tveksam till 

det. På gott eller ont brukar det gå så att har det lagts fram ett grundarbete av 

en tidigare regering, ska det alltid, lite på samma sätt som man behandlar 

oppositionens motioner, i papperskorgen. Jag är ganska tveksam. Det är ett 

stort, stort misslyckande. Det handlar faktiskt om skärgårdens överlevnad. 

Centern, men också liberalerna, båda regeringspartier har faktiskt ett stort 

ansvar här. Man måste börja någonstans och med tanke på hur kostnadsut-

vecklingen har varit här måste jag säga att när det gäller den tvärgående lin-

jen har jag sympatier för det förslag som centern lade. Det visar att man för-

söker hålla tillbaka kostnaderna någonstans, men det gick inte att få igenom i 

landskapsregeringen av orsaker som man bara kan spekulera i. 

Jag har en konstig ruta så jag tror att min tid har gått över. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Jag tänkte orda lite grann om landsbygdscentret som le-

damot Anders Eriksson tog upp här. Vi arbetar nog med det, det är inte 

på något sätt glömt. Jag kan meddela att i budgeten står det att vi arbe-

tar med att rädda försöksstationen. Där har vi kommit så långt nu att 

styrelsen för hushållningssällskapet har tagit beslut om att vi ska teckna 

ett intentionsavtal att försöksstation ska övergå till hushållningssäll-

skapet. Det är en mycket positiv signal. Det finns nytänkande också. Jag 

kan inte redogöra för allting här nu i en replik, men det finns privata ini-

tiativ och det finns också möjligheter som vi kan göra själva här.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag förstår inte när näringsministern säger att vi ska rädda 

försöksstationen. Rädda försöksstationen från vem? Det är väl från 
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landskapsregeringen i så fall. Det är de som har gjort att situationen har 

blivit som den har blivit. Det gäller att ha någon sorts långsiktig hand-

ling när det handlar om näringslivsutveckling. I samband med EU-

inträdet såg de flesta att landsbygdsnäringarna, inklusive jordbruket, 

kommer att få stora svårigheter. Mot den bakgrunden skapades Ålands 

landsbygdscenter för att det skulle finnas ett resurscenter där man 

kunde få fram nytänkande, nya nischer, nya näringar, flera ben att stå 

på. Det har fungerat relativt bra hittills, men jag konstaterar att luften 

tyvärr ganska långt nu håller på att gå ur detta center. Skolan, när det 

gäller kursverksamhet och fortbildning, var ett viktigt ben och försöks-

stationen var ett viktigt ben. Jag är väldigt orolig för hur det kommer att 

sluta, näringsministern. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Det behövs ingen polemik i det här. Jag arbetar exakt som 

ledamot Anders Eriksson uttryckte det. Jag använde kanske ordet 

rädda, men det handlar väl om det för det finns sådana som tycker att 

den borde försvinna. Då handlar det om att rädda och det tror jag att vi 

har lyckats med.  

Sedan vill jag säga någonting när det gäller kortrutten. Det är väldigt 

bra att den här strategin kommer fram nu. Vi har sett den och den är 

bra. Den kommer att kunna utnyttjas, både av denna regering, detta lag-

ting och kommande. Det ska bli intressant när lagtinget får ta del av 

den. Man måste börja någonstans. Det har den här regeringen gjort. Det 

är flera projekt som är på gång, man tittar på olika alternativ. Det är 

ingen stiltje när det gäller det här. Kortruttsmeddelandet får ni om ett 

antal veckor. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! När det gäller det sista vet jag inte riktigt vad näringsmi-

nistern menade när han sade att de har påbörjat flera olika saker. Jag 

utgår ifrån att det var skärgårdstrafiken som han pratade om. Jag note-

rar att i de skrivningar som vi har tagit om privatiseringar osv. inte har 

kommit i mål. Inte har det lett till någonting konkret. Ett kortruttsmed-

delande i all ära är ett dokument, det är ett papper så länge man inte gör 

något åt det. Jag anser att det är viktigt att man börjar någonstans och 

därför uttalar jag mitt stöd, inte för att man skulle lägga ner den tvärgå-

ende linjen för all framtid, men för att man också där sparar någonstans 

inom skärgårdstrafiken.  

När det gäller försöksstationen sade näringsministern att om han inte 

menade rädda så var det andra som pratade om att den skulle försvinna, 

men det är trots allt regeringen som bestämmer. Det är den här rege-

ringen som har lagt ner naturbruksskolan. Det är den här regeringen 

som mer eller mindre har slagit undan benen för försöksstationen. Det 

är den här regeringen som mer eller mindre håller på och raserar lands-

bygdscentret. Det spelar ingen roll vad andra tycker, det är regeringen 

som har ansvaret. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 



  

  789 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Bara för att få det korrekt i protokollet vill jag säga att det 

inte var så att jag som finansminister hade skönmålat siffrorna utan det 

var faktiskt ledamot Anders Eriksson som i en replik sade att det är op-

positionens roll att säga att regeringen gör det. Då sade jag att om det är 

på det sättet så är det tvärtom då att det är att förvänta att oppositionen 

smutskastar regeringens presentationer. Det må vara hur som helst, 

men man vill ha det korrekt. Sedan kan man läsa ur bokslutet 2009 och 

2010 att vi i resultaträkningen har minskat på verksamhetens kostna-

der, alltså vår egen verksamhet, med flera procent per år. Det finns otve-

tydigt där och det kan ingen ta ifrån oss. Sedan beror det här givetvis på 

olika orsaker, men vi har försökt minska på kostnaderna och det har vi 

gjort också och kan redovisa det till pappers. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! När det gäller den biten är det mycket investeringar som 

det handlar om i och med att man har haft både driftskostnader och in-

vesteringar i en enda pott när man har jämfört de olika anslagen för av-

delningarna med varandra. Det gör att jämförelsen blir väldigt, väldigt 

svår. När det gäller att skönmåla och smutskasta använde jag personlig-

en inte något av dessa ord. Vi hade helt enkelt olika uppfattningar. 

Glansbild nämnde jag och det står jag för, för jag tycker att det är lite av 

en glansbild som han målade upp. Jag delar inte den uppfattningen som 

han anger. Jag har siffermässigt försökt peka på att har man en tredjedel 

av hela budgetomslutningen i ackumulerat underskott så skulle jag vara 

mörkrädd om jag skulle driva ett sådant företag. Det är ett otroligt stort 

ackumulerat underskott som någon gång, finansministern, måste sättas 

i balans. Det går inte att bara prata om ett enskilt år och att man har 

budgeten i balans nästa år.  

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Resultaträkningen i bokslutet är en redovisning där inve-

steringarna är separerade ur själva anslaget, de finns skilt. I själva verk-

samheten, löner, köp av tjänster och sådana saker har vi minskat utgif-

terna med ett antal procent per år. Exakta siffror har jag givetvis på min 

kammare, men det är 3-4-5 procent per år. Det finns olika orsaker, år 

2010 minskade vi på lönekostnaderna på grund av det som heter två 

veckors inbesparing på lönerna. Vi har i varje fall vidtagit åtgärder. När 

vi lade fram de första kalkylerna i finanskrisen såg det ut som om vi 

hade haft ett ackumulerat underskott, fastän vi vidtog åtgärder, på 116 

miljoner 2012. Nu har vi i alla fall lyckats få ner det till 91 miljoner. Det 

är till viss del på grund av ökade intäkter, men också delvis på grund av 

åtgärder och det kan heller ingen ta ifrån oss. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! När det gäller permitteringarna tror jag att jag är den 

enda, finansministern, från oppositionsbänken som inte har kritiserat 

landskapsregeringen för det. Gör man någonting ska man ha beröm för 

det. Jag har aldrig kritiserat det även om jag har olika åsikter om det var 

så smart eller inte. Det vill jag ha fört till protokollet, om man ska prata 

om protokoll. Sedan var det faktiskt så att finansministern själv visade 
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på overhead under remissdebatten hur utvecklingen har varit mellan de 

olika avdelningarna. Då fördes både drifts- och investeringsutgifter till 

en enda pott och det gav en helt felaktig bild av hur den verkliga kost-

nadsutvecklingen har varit. Faktum kvarstår, tittar vi på transfereringar 

och tittar vi om vi pratar specifikt om investeringsstöd till näringslivet är 

det sådant som har gått ner undan för undan, också investeringar, me-

dan konsumtionen, som är den egna verksamheten, är på en relativt 

oförändrad nivå.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Ledamot Anders Eriksson vill ofta framställa socialdemo-

kraterna som jordburksfientliga eftersom vi har en egen uppfattning om 

jordbruksstöden och investeringsstöden. Vi har under den här perioden 

försökt visa på en annan politik än den som vi tycker att mest går ut på 

att maximera stöden så mycket som möjligt till alla som har en plätt att 

odla på. Vad vi har eftersträvat är ett åländskt jordbruk som skulle vara 

ekologiskt hållbart och att det skulle strukturomvandlas så att man 

ökade konkurrenskraften hos de här bolagen. Till det anser vi att inve-

steringsstöden är viktiga, men man kan inte bara plussa på pengarna till 

jordbruket utan man måste omfördela. Det är det som är vår linje. Vi är 

inte på något sätt fientliga mot jordbruket, men vi har en annan upp-

fattning. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Det var en väldigt bra replik. Jag tror att många uppskat-

tade den, den var sansad och bra. Jag har många gånger upplevt när 

drevet gick som hårdast mot jordbruksnäringen, till och med jag person-

ligen, som inte brukar lägga på mig i första taget, tyckte att det var väl-

digt, väldigt obehagligt. Det är självklart när det gäller strukturomvand-

ling, att visst måste det åländska jordbruket gå i takt med omvärlden. Vi 

kan inte ha någon sorts skyddad verkstad som man håller under armar-

na med bidrag. Något sådant har jag aldrig efterlyst, men däremot har vi 

två väldigt stora nackdelar om vi ska kunna konkurrera på samma vill-

kor som omkringliggande regioner och det är småskaligheten som gör 

att det är väldigt svårt att komma upp till någon större rationalitet plus 

transportberoendet. Det är de båda nackdelarna som man med en egen 

åländsk jordbrukspolitik borde kunna kompensera upp. Det gjordes ti-

digare, men här går också kurvan bara neråt och det är inte bra. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det är så med livsmedelsproduktionen att när man inte 

kan konkurrera med volymer så är det med kvalitet. Reser man i Europa 

och kommer till Medelhavsländer så är det exklusiva ostar, det är fan-

tastiska viner, det är skinkor och korv som lokalt är en tradition och med 

hög kvalitet. Det är inte massproduktion. Det är det som vi vill, vi tror 

att Åland har alla förutsättningar att utveckla ett brand inom jordbruket. 

Det åländska lammköttet har stor efterfrågan, det åländska smöret osv. 

Det görs inte tillräckligt av det, det förpackas inte, det marknadsförs 
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inte. Det borde förstås ske via något bolag, kanske Trädgårdshallen bör-

jar göra det. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Visst det ligger också mycket i det. Inte finns det möjlig-

heter för det åländska lantbruket att konkurrera med bulkvaror från 

t.ex. Skåne, det finns inte möjligheter till det. Det som ledamoten Barbro 

Sundback efterlyste finns ju ganska långt redan. Man jobbar väldigt 

mycket på det och det är just där som landsbygdscentret har ett väldigt 

viktigt arbete om man ska lyckas dra de här utbildningsprojekten. Det är 

inte bara att sätta igång och smälla ihop lite korv och tro att det ska gå 

av sig självt. Det krävs ganska mycket kunskap för att komma vidare. 

När vi pratar om man ska gynna lokalproducerat, så det som produceras 

på vårt mejeri ÅCA, om man jämför med ute i Europa så är det synnerli-

gen småskaligt, synnerligen lokalproducerat. Vi klarar inte ens av att 

handla lokalproducerad mjölk till vårt sjukhus. Det visar att vi har 

kommit en bit ifrån verkligheten. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Det händer väldigt mycket på trafikavdelningen och speci-

ellt på sjötrafiken. Vi håller på att omorganisera avdelningen helt enligt 

de riktlinjer som finns i stora boken. Vad gäller sjötrafiken ligger den i 

process mot att bli ett rederi för att sedermera kunna bolagiseras om 

man så vill. Vad gäller privatiseringen, den här landskapsregeringen har 

privatiserat kosthållningen på Skarven. Vi har privatiserat kosthållning-

en på Gudingen, vi har Simskälafärjan utlagd nu och begär anbud på 

den. Alla de här tre projekten är helt nya. Vi har återigen förnyat och 

lagt ut Kumlinge och Brändö interntrafik och väntar svar till maj och 

Doppingen är nästa som ligger i röret. Vad gäller privatiseringen och att 

jaga kostnader den vägen har den här landskapsregeringen gjort allt 

som är möjligt, men vi har valt att göra allt by the book, följa boken och 

då tar det lite längre tid än om man gör tjurrusningar. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag vet inte vad den värderade trafikministern tänkte på 

med begreppet tjurrusningar. Det är väl ganska självklart att en regering 

ska följa lagboken. Allt annat vore synnerligen märkligt och jag tror att 

det kommer att uppmärksammas i detta parlament så småningom. 

Fortsätt ni med by the book, om man säger så. Sedan säger trafikmi-

nistern att det händer väldigt mycket på trafikavdelningen nu, nå det 

återstår att se. Om det händer mycket just nu så får vi väl se resultat så 

småningom. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Före jag blev trafikminister var jag också en tidsoptimist 

och jag tyckte många gånger att förvaltningen var oerhört långsam. Jag 

kunde inte förstå varför det skulle ta så länge att få någonting verkställt 

som lagtinget hade beslutat. Efter att jag själv har suttit som ansvarig på 

en avdelning i ett och ett halvt år förstår jag fundamenten i självstyrel-
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sen och jag förstår varför det tar så lång tid att genomföra vissa proces-

ser när de ska genomföras lagligt och i demokratisk ordning. Det är jag 

den första att beklaga, men det är så med demokrati. Demokrati tar tid! 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Visst tar det sin tid, men jag har också trots allt åtta års re-

geringserfarenhet. Jag har ett visst hum om vad det handlar om och för-

står ändå inte varför det måste ta sådan fruktansvärd lång tid att få fram 

ett kortruttsmeddelande, värderade trafikministern, ett och ett halvt års 

tid sägs det att man har arbetat. Det är ett dokument ändå. Jag tror som 

i många, många andra fall när det gäller den här regeringen, att det 

finns ett spänningsfält, det finns olika åsikter mellan de två partierna 

och därför lyckas man inte komma fram. Det ser man ju bara på i det 

här sammanhanget med den lilla, lilla åtgärden när det gäller den tvär-

gående linjen. Inte ens det kunde de båda partierna enas om, hur ska 

man då kunna enas om att slå fast en strategi hur man ska få en modern 

kostnadseffektiv skärgårdstrafik framöver, men vi ser med spänning på 

vad det kommer för papper. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Herr talman! Ledamot Eriksson nämner kortruttsmeddelandet som har 

varit utlovat länge. Det har varit så länge nu att jag har börjat miss-

trösta, få se om det alls kommer. Nu fick vi i ett tidigare replikskifte höra 

att det ska komma inom bara några veckor, men vi ska se det. Liberaler-

na har tillsatt en egen grupp som skissar på ett eget kortruttsprogram. 

Vi har ledsnat på att vänta på det här. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag blir lite sugen på att fråga om man har någon som 

helst kontakt mellan regeringspartierna. Det verkar som om det som 

sägs här från regeringsbänkens sida är en stor överraskning för det 

andra partiets lagtingsledamöter. Nog är det en lite märkligt regeringssi-

tuation som vi har, men det är väl i och för sig inget nytt. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Herr talman! Nej, det är ingen överraskning, jag vet att de har börjat 

skissa på det, men jag tror inte att det kommer fram. Jag börjar miss-

trösta nämligen. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Ltl Sundblom är inte ensam.  

Talmannen 

Replikväxlingarna är därmed avslutade. 

Minister Torbjörn Eliasson 

Herr talman! Vi har en intressant debatt, lite övertoner ibland, det luktar osv. 

Vi kan läsa i tilläggsbudgeten hur näringslivet enligt ÅSUBs undersökningar 

förväntar sig framtiden. En övervägande del av det privata näringslivet för-

väntar sig att konjunkturläget förbättras. Man är positiv vad gäller möjlighet-
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erna att expandera, om lönsamhetens utveckling och man är försiktigt positiv 

om omsättningens utveckling och möjligheterna att utöka personalstyrkan. 

Speciellt om turismen sägs det att antalet inresande till Åland minskade ifjol. 

Enligt ÅSUBs konjunkturenkät förväntar sig hotell- och restaurangbranschen 

en fortsättningsvis svag omsättningsutveckling under år 2011 i förhållande till 

år 2010. Branschföretagen är ändå försiktigt optimistiska beträffande lön-

samheten. 

När det gäller industrin sägs det att livsmedelsindustrin och den övriga 

tillverkningsindustrin förväntar sig att konjunkturen om ett år kommer att 

vara bättre än idag. Om primärnäringarna sägs att konjunkturen ser ut att bli 

någorlunda stabil för jordbruket och trädgårdsnäringen, medan fiskodlarna 

överlag förväntar sig en svagare omsättning och sämre lönsamhet under året. 

Slutligen säger bankerna att man förväntar och tror att trots stigande räntor 

så kommer kreditefterfrågan under året att vara förhållandevis god. 

Herr talman! Det här visar att det finns en framtidstro efter den djupa låg-

konjunkturen. Det som inte nämns i tilläggsbudgeten, men är en slutsats som 

jag drar, är att den stora investeringsvilja som vi nu ser också är ett tydligt 

tecken på framtidstro, något vi borde ta vara på och optimera!  

Jag har varit entreprenör i många av mina yrkesverksamma år och jag är 

fortfarande entreprenör. Jag har inte jobbat i en sådan bransch som behöver 

stöd, men jag vet att de som arbetar i branscher som konkurrerar med företag 

som får olika typer av tillåtna, statliga stöd, exempelvis sjöfarts- och livsme-

delsklustren, faktiskt är i händerna på större krafter, läs EU och globala kraf-

ter och kan inte fungera utan våra stöd. De vill inget hellre än att klara sig 

utan, men det går inte och det tycker jag att lagtingsledamöterna ärligt borde 

erkänna att de känner till! Vi arbetar med strukturerna, men vi är i händerna 

på starka krafter. Det vore anständigt om de som kritiserar till exempel nä-

ringsavdelning, öppet erkände det! Det är faktiskt så att den typen av investe-

ringar som vi pratar om faktiskt inte blir av om vi inte kan stöda våra företag 

på samma sätt som andra länder!  

Det är däremot glädjande att arbetslöshetssituationen hos oss inte är så 

allvarlig som på andra håll. Vårt stora problem är istället att få tag på kompe-

tent personal, ett positivt problem som vi måste hjälpa till att lösa. Utbildning 

och nya tillväxtfrämjande investeringar tillhör därför våra högsta priorite-

ringar!  

Fru talman! Det blev några omröstningar och en reservation vid tillkoms-

ten av denna tilläggsbudget. Två av dem handlade om äskanden om medel för 

att stöda investeringar. Vi kunde inte enas om nivåerna och behoven helt en-

kelt. Vi i centern ville äska mera pengar, i slutfasen 400 000 för nationella 

investeringsbidrag och 800 000 för investeringsstöd till jordbruket för att få 

till stånd viktiga, prioriterade, redan aviserade investeringar inom industrin 

och livsmedelklustret.  

I grundbudgeten infördes ansökningstider. Efter ansökningstidens slut den 

30.3.2011 fanns ett ackumulerat behov av investeringsstöd om 2,5 miljoner 

euro inom prioriterade områden, mjölk-, kött-, potatis- samt frukt- och grön-

saksproduktion. Där har det gjorts professionella prioriteringar av tjänste-

männen och kommissionen. Avsaknaden av medel har trots en hög investe-

ringsvilja haft till följd att inga stöd beviljats under ett helt år, från 15.4.2010 

till 15.4.2011. Jordbruksföretagens möjligheter att strukturera om, det som vi 

alla vill att de ska göra, att hänga med i konkurrensen genom att höja kvali-
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teten och utöka volymerna till den exporterande åländska livsmedelsindu-

strin, har därför hämmats under ett helt år. Bästa ledamöter under ett helt år 

har det varit total stiltje! Det handlar alltså om halva vår industri, 1 400 

människor som det nämndes om i ett tidigare anförande. 

Landskapsregeringen har fastställt att behovet av strukturella förändringar 

är stort och ska prioriteras för att det åländska jordbruket ska kunna utveckla 

sin konkurrenskraft och möta framtidens krav och anpassning till en mer av-

reglerad marknad. Enligt ÅCAs beräkningar kommer antalet kor i mindre be-

sättningar att minska med 400 djurenheter under de kommande tio åren, 

arealerna för odling av chipspotatis minskade år 2010 med 75 hektar, för att 

ta två exempel på en negativ och oroande utveckling för vår livsmedelsindu-

stri. Investeringsstödet är ett måste för att kunna kompensera bortfallen och 

behålla nuvarande produktionsvolymer, vilka tvärtom borde utökas från da-

gens nivåer för att inte riskera förlust av viktiga livsmedelsindustrier på sikt.  

Investeringsstödet till lantbruket och det nationella investeringsstödet har 

även en viktig regionalekonomisk betydelse genom att arbetsplatser kan be-

hållas och utökas samt att generationsskiften kan genomföras. De positiva ef-

fekterna begränsar sig inte enbart till högre kvalitet och större produktions-

volymer, dessutom är ringverkningseffekterna för småföretagare och övrigt 

näringsliv stora. Det skapar också möjligheter för generationsskiften, där vi 

har problem både inom jordbruket och turismföretagen.  

Med hänvisning till turism-, industri- och regionalpolitiska skäl ansåg jag 

och mina kollegor i landskapsregeringen, uppbackade av vår lagtingsgrupp, 

att investeringsstödsmöjligheterna skulle utökas. Vi bejakar tillväxt, nya jobb, 

stärkt skattebas och utveckling i hela vårt åländska samhälle! Lämnar vi oss 

efter i utvecklingen så kommer det att vara svårt att ta igen, försvinner en in-

dustri så är den försvunnen för gott! Denna insikt och omtanken om motorn i 

vårt samhälle går för oss före en 100-procentigt putsad regeringsfasad! Tack, 

fru talman! 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Minister Eliasson räknar upp de framtidsförhoppningar i 

ÅSUBs utredning av befintliga företag i landskapet inom de olika 

branscherna, som finns redovisad i budgeten. På sidan ett ser vi att 

BNP-årstillväxten för 2010 räknas till -0,2 procent, för 2011 stillastå-

ende och för 2012 1,0 procent, medan man i Finland och Sverige, de 

ekonomier som är underlaget för framtidstron hos våra näringar räknar 

med betydligt högre förhöjningar, betydligt bättre BNP-siffror. Var hit-

tar vi strukturtillväxten, nya rederier, nya turistsatsningar, nya export-

industrier och verksamheter. Det är det som är det viktiga för den 

åländska tillväxten. Om de nuvarande företagen går aningen bättre år 

för år är inte lika viktigt. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Fru talman! Det är som ledamot Roger Jansson säger att vi behöver nya 

företag också, men jag tror inte att läget för BNP försämras om vi inve-

sterar mera. Det är mitt svar. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Ett lands, i det här fallet landskapet Ålands, näringspolitik 

måste gå ut på att öka produktionen, produktionsvärdet i samhället och 
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därmed öka sysselsättningen och få befintliga företag att växa och att få 

nya företag att vara intresserade att etablera sig och också nya branscher 

att utvecklas. Det är det som vi har kritiserat. Näringspolitik har inte 

funnits under de här fyra åren och nu är det lite sent att komma med 

den. Ett resultat av det som vi har efterlyst kan vi nu läsa i de här BNP-

siffrorna, som är mycket sämre på Åland än vad de är i Finland och Sve-

rige. Det är inte mycket att komma med. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Fru talman! Som jag sade i min förra replik håller jag med om att det är 

viktigt att vi får nya branscher och att vi får befintliga företag att växa. 

Jag anser att vi arbetar mycket med den frågan. När det gäller att få be-

fintliga företag att växa har vi ett projekt som heter Tillväxt Åland, som 

har fungerat väldigt bra. Vi arbetar tillsammans med Ålands näringsliv. 

Visst arbetar den här regeringen också på det som ledamot Roger Jans-

son framför som viktigt, visst gör vi det. Som jag sade i min förra replik 

tror jag också att om näringslivet vet att det finns möjligheter att inve-

stera på Åland, på samma sätt som det finns på andra ställen så kommer 

det definitivt inte att göra det sämre beträffande BNP-tillväxten, jag tror 

att det skulle förbättra situationen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Näringsminister Torbjörn Eliasson brukar ofta säga när jag 

har hållit ett anförande att han håller med, därför känns det väldigt ro-

ligt att få säga samma sak tillbaka någon gång. Jag håller med det mesta 

som sades i anförandet, det var goda motiv för varför man behöver ha 

investeringsstöd till näringslivet som helhet. Det som man är lite nyfiken 

på är det som ministern sade att man inte kunde enas i landskapsrege-

ringen. Varför kunde man inte det? Argumenterade man för dåligt från 

centerns sida eller hur såg regeringspartnern på det? Det finns ingen av 

dem inne nu så näringsministern kan öppet berätta vad det berodde på. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Fru talman! Jag tror inte att jag ska berätta vad som sades inne i land-

skapsregeringens rum lika lite som man berättar vad som händer inne i 

utskottsrummen. Det jag kan säga är att vi nog argumenterade väldigt 

bra, men vi hade inte riktigt samma uppfattning och då blev resultatet 

det som står i tilläggsbudgeten, vilket vi inte är nöjda med. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Som jag sade i mitt anförande är det precis i linje med det 

som jag anförde i huvudanförandet när vi hade remissdebatten, så det är 

självklart att jag tycker att det är ett bra agerande från centerns sida. Det 

vore intressant om liberalerna själva så småningom kan förklara varför 

de tog den ståndpunkten, det är nämligen ganska svår förståeligt. Ska 

man få till stånd en ekonomisk tillväxt, BNP-siffrorna som framkom i ett 

tidigare replikskifte är inte bra och då måste man göra något åt det, det 

gäller att stimulera utvecklingen genom investering. Det är inte alle-
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narådande, men en av många viktiga steg. Jag är förvånad att man inte 

lyckades få igenom det här i regeringen. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Fru talman! Jag tackar för ledamot Anders Erikssons stöd. Än en gång 

vill jag poängtera att det är viktigt och det här får väl finansutskottet 

titta på och diskutera, men något om de interna diskussionerna tänker 

jag inte nämna här. Liberalerna får själva komma upp och berätta om 

vilka motiveringar de har. 

Talmannen 

Replikväxlingarna är därmed avslutade. 

Carina Aaltonen 

Fru talman! Under sensommaren och hösten gick Åland in i en veritabel 

champagneyra. Provsmakningen av världens äldsta champagne blev en sär-

deles lyckad tillställning och kulturminister Britt Lundbergs anförande under 

budgetdebatten handlade till största delen om det unika vrakfyndet. Det var 

och är stort och det är bra om hela Åland kan dra nytta av fyndet. Socialde-

mokraterna har ingenting emot att museibyrån ges medel för att fortsätta 

forska och dokumentera vraket och fyndet, men beträffande kommersiali-

seringen har vi dock en annan infallsvinkel än regeringen. Här menar vi att 

man borde överlåta det helt och hållet på andra aktörer än på avdelningsche-

fer inom förvaltningen.  

I den enda finansmotion som har inlämnats till den här tilläggsbudgeten 

föreslår socialdemokraterna att man borde ge PAF i uppdrag att ordna ett 

världsomspännande lotteri med en flaska champagne som huvudvinst, eller 

något annat som lockar journalister, besökare och världen att rikta strålkas-

tarljusen mot Åland. Inom PAF finns kompetens, kunskap och kreativitet att 

göra något alldeles, alldeles extra av champagnefyndet. Man har till och med 

en VD som lyckades ge Åland en enorm mediauppmärksamhet genom att 

ordna barkbåts VM för ganska många år sedan. Vad skulle inte han och hans 

kolleger kunna åstadkomma om de fick ta hand om kommersialiseringen av 

vrakfyndet och världens äldsta champagne och öl.  

Varför skulle man inte kunna använda en del av fyndet för att ge bort, till 

exempel till William och Kate i det brittiska kungahuset, som ska hålla bröl-

lop nu på fredag. Att ge champagne till evenemang med festlig inramning och 

med rätt marknadsföring kring det här kan också ge stora ringeffekter, större 

än att ordna en auktion där folk med mycket pengar, mer pengar än de kan 

göra av med, bjuder en summa via ombud per telefon. Det är lite naivt att tro 

att de här rika människorna skulle komma till Åland personligen för att delta 

i champagneauktionen i juni. Ska man ge en flaska champagne till invigning-

en av fotbolls VM i Sydafrika eller till den 100-meters löpare som springer 

snabbare än 9,50 eller ordna en skattjakt på Åland där huvudvinsten kunde 

vara champagne? Idéerna är många och låt dem flöda, men låt inte skattebe-

talarna stå för notan och låt förvaltningen och deras chefer ägna sig åt det 

som de är satta att göra.  

Hittills har vrakfyndet kostat skattebetalarna först 80 000 euro inom ra-

men för fjolårets ordinarie verksamhetsmedel och sedan 130 000 euro i till-

läggsbudget för 2010, i fjol alltså totalt 193 000 euro. Nu kommer man och 

äskar om ytterligare 85 000 euro i den här tilläggsbudgeten. Det blir hittills 
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378 000 euro. Det är oerhört mycket pengar som går bort från viktiga sek-

torer, vård, skola och omsorg. Det hörde vi bland annat centerns partiordfö-

rande tidigare här i dag dundra på om.  

Om vi tänker att en flaska champagne skulle kunna inbringa 50 000 euro 

styck är det ungefär 100 000 intäkter från sommarens auktion. Låt istället 

PAF ta hand om alltihop, hela kommersialiseringen. Det skulle också gynna 

det landskapsägda bolaget, ge PAF större synlighet och på sikt trygga intäk-

terna från PAF:s verksamhet, som sedan kanaliseras till sociala, kulturella, 

idrottsliga och miljöändamål. Att nu föreslå i en tilläggsbudget att öronmärka 

eventuella inkomster för sjöfartshistoriska, marinarkeologiska ändamål samt 

för Östersjöns miljö hör väl ändå till ovanligheterna. Hos PAF och fördel-

ningsrådet finns rutiner och praxis för att tilldela olika sektorer medel och det 

är ytterligare ett argument för att låta PAF ta hand om hela kommersiali-

seringen, både kostnader och intäkter, intäkter som sedan kanaliseras ut via 

fördelningsrådet.  

I finansutskottets betänkande över den andra tilläggsbudgeten för 2010 

uppmanade finansutskottet landskapsregeringen att återkomma till lagtinget 

med en redogörelse av kommersialiseringen av vrakfyndet. Att vi skulle få en 

kostnad på 185 000 euro varav 95 000 euro härrör sig just till kommersiali-

seringen tror jag också är oväntat för finansutskottets ledamöter. Det är väl 

bara så att vi får uppmana finansutskottet att återigen diskutera frågan och 

återkomma i juni. Tack, fru talman! 

Ltl Folke Sjölund, replik 

Fru talman! Det är klart att det är bra med en massa olika idéer och 

uppslag när det gäller en sådan här kommersialisering av något som 

tillhör landskapet. Däremot tycker jag att innan vi börjar med andra 

idéer kring kommersialiseringen bör vi se till att vi får tillbaka de pengar 

av skattebetalarnas medel, som landskapet har lagt och satsat på det 

här. Det handlar alltså om ca 350 000 euro som vi behöver få tillbaka av 

de utlägg som landskapet har haft. Vad som händer därefter kan man 

förstås komma med idéer på, men däremot om jag läste socialdemokra-

ternas finansmotion rätt, att man ska ordna något världsomfattande lot-

teri, verkar nog med förlov sagt oerhört naivt. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Fru talman! Jag tycker däremot att det är oerhört naivt att man ska låta 

förvaltningen ta hand om en unik auktion. Det visade sig till exempel att 

de två största auktionshusen inte var intresserade. Däremot behöver 

PAF, som är landskapets bolag, mycket mer uppmärksamhet. De har 

haft stora problem med marknadsföringen av spel i Finland, PAF behö-

ver intäkter för att trygga det åländska föreningslivet för att det ska 

kunna blomstra i framtiden. Det förs tydligen informella diskussioner 

med PAF om att de ska få några av flaskorna så varför kommer inte det 

upp på bordet. Det här projektet har nu kostat samhället 378 000 euro 

och det finns inte några garantier att vi genom att sälja två flaskor får 

tillbaka det nu den 3 juni. 

Ltl Folke Sjölund, replik 

Fru talman! Det är klart att det tar sin lilla tid att sälja så pass mycket att 

man får tillbaka pengarna. Det har inte betalats ut 378 000 euro utan 
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185 000 euro finns i den här tilläggsbudgeten. Sifferexcersisen behöver 

man fundera lite mera på kanske. Om socialdemokraternas finansmot-

ion inte hade haft den helt hypotetiska och hopplösa tanken på ett 

världsomfattande lotteri hade man kunnat ta den lite på allvar. Hur ska 

man få en människa i Argentina att köpa lotter där huvudvinsten är en 

flaska champagne när det finns nationella lottospel som ger miljoner i 

huvudvinster. Det finns inga proportioner överhuvudtaget i den tanke-

gången. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Fru talman! Jag överlåter gärna till ledamot Folke Sjölund att komma 

med något bättre förslag än socialdemokraternas. Allra bäst skulle det 

vara om vi överlämnade alltihop till PAF och deras verksamhet att ta 

hand om kommersialiseringen. Det var egentligen det som vår motion 

gick ut på. Det här behöver vi egentligen inte sitta och fundera på varken 

från förvaltningens sida eller från politikernas. PAF skulle ta hand om 

både kostnader och intäkter, intäkter som sedan kanaliseras till det 

åländska föreningslivet precis som man säger i tilläggsbudgeten. Jag 

undrar hur mycket arbetstid man har lagt ner från förvaltningens sida 

bara för att ta hand om det här fyndet. Det trillar ganska mycket pengar 

som vi inte ens har papper på.    

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Ltl Roger Slotte 

Fru talman! Våra näringar är vår ekonomis moder. Vi måste säkra vår kon-

kurrenskraft för att nå en gynnsam utveckling av vårt näringsliv. Alla idéer 

som på sikt kan ge inkomst och skatteinkomster bör understödas. Det hand-

lar inte alltid om direkta stöd utan även rådgivning som underlättar att en idé 

kan förverkligas. Vi borde hjälpa till med att radera ut de hinder som står i 

vägen innan ett företag kan etableras. Åland har under de senaste åren haft 

inflyttning som har vitaliserat vårt samhälle. Denna befolkningsökning är av 

grundläggande betydelse för vårt näringsliv. Många idéer och affärsprojekt 

kräver ett visst befolkningsunderlag för att det ska löna sig. Flera människor 

ger flera idéer för näringslivets utveckling. Genom att stimulera näringslivet 

skapar vi nya arbetsplatser som i sin tur stimulerar näringslivet.  

Fru talman! Många gånger har jag stått i den här talarstolen och sagt att 

det åländska jordbruket och livsmedelsindustrin inte klarar sig om de inte får 

investerings- och företagsstöd. Därför vill jag stöda centerns ministrar som 

genom sin reservation understryker vikten av att en tilläggsbudget om 

800 000 euro under momentet 47 15 44 hade varit nödvändigt. Livsmedel-

klustret, som sysselsätter ca 1 400 personer och den exporterade livsmedels-

industrin utgör hälften av Ålands industri. Under ett helt år har inte något 

stöd beviljats, från april i fjol till april i år. Det är precis som centerministrar-

na säger i sin reservation, det är en oroande utveckling. Det leder till en till-

bakagång för livsmedelssektorns möjligheter.  

Fru talman! Sjötrafiken är viktig för Åland, men det får inte kosta hur 

mycket som helst. Det är väl inte rimligt att sjötrafiken ska vara undantagen 

från de allmänna besparingskraven då hela offentliga sektorn har drabbats. 

Jag håller här helt med trafikministern om att vi ska göra sådana infrastruk-
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turella satsningar som kan minska driftskostnaderna. Vi borde ha kortare 

färjpass och fasta förbindelser där det är möjligt. Finansutskottet måste titta 

närmare på sjötrafiken och konsekvenserna av nerskärningarna.  

Fru talman! Det har varit en tuff uppgift de senaste åren att som rege-

ringsparti ta ansvar för landskapets ekonomi. Vi lever i ett nordiskt välfärds-

samhälle där det är självklart med en välfungerande vård, skola och omsorg. 

Vår framtid bygger mycket på vårt näringsliv och dess förutsättningar. Vi 

måste skapa förutsättningar så att våra näringar ska kunna utvecklas och ha 

goda konkurrensförutsättningar.  

Sedan, fru talman, lite om champagnen. I tilläggsbudgeten har man reser-

verat 90 000 euro för undersökning av den s.k. champagnegaleasen samt 

95 000 euro för att genomföra en högklassig champagne- och ölauktion. Det 

är bra att vraket blir utforskat och man får mer kunskap om dess historia. 

Vraket är exceptionellt välbevarat och belyser sjöfarten och handeln på Öster-

sjön vid 1800-talets början. Dess historia är i allra högsta grad vår historia. 

Informationen om vraket kommer även att göra champagnen mer attraktiv 

på marknaden.  

Fru talman! Syftet med att anordna en högklassig champagneauktion på 

Åland bör också vara att synliggöra landskapet och på så sätt generera ut-

veckling och ekonomiska fördelar för det åländska närings- och samhällslivet. 

Vi kan öppna dörrarna för en ny klubb av turister. Jag är rädd för att en aukt-

ion för att sälja två mycket dyrbara champagneflaskor inte får så många turis-

ter och vinkännare till Åland som vi hoppas på. Champagneflaskorna kom-

mer att vara alldeles för dyra för de flesta vinentusiaster. De som har medel 

lägger tyvärr sina bud oftast via telefon.  

Fru talman! Auktionen som är planerad till juni detta år blir en början som 

vi får hoppas ger mersmak. Till nästa gång föreslår jag att man tillsammans 

med champagneauktionen även auktionerar ut andra viner som privatperso-

ner och vinsamlare i hela Norden får lämna in. Vrakgodset är naturligtvis 

fortfarande champagneflaskorna. På så sätt kan vi få ännu flera vinköpare 

och – säljare till Åland. Samtidigt kunde vinprovningar och föreläsningar av 

viner och marinarkeologi anordnas. Researrangörer, restauranger och hotell 

kunde sälja champagneweekender, dykföretag kunde anordna dykupplevelse 

ute till havs. Vi bör göra allt för att få fler turister till Åland, gärna turister 

som är vana att röra sig med pengar.  

Fru talman! Tack vare champagnen kan vi marknadsföra Åland på ett nytt 

sätt. Det krävs naturligtvis specialkunskap och samarbete med näringslivet. I 

Sverige har man vinauktioner i samarbete med systembolagen och en aukt-

ionsfirma. Vinauktionen på Åland kunde lämpligen framöver anordnas i 

samarbete med Alko och den auktionsfirma som erbjuder det bästa helhets-

konceptet. Det behövs mycket planering för att ro i land en högklassig vin-

auktion som samtidigt gör reklam för hela Åland. Därför borde vi redan nu 

tillsätta en grupp med representanter från t.ex. Alko, Visit Åland, Ålands nä-

ringsliv, rederierna, hotell- och stuguthyrare för att planera nästa auktion. 

Det har vi läst om i tidningarna att det lite är på gång. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Jag vill bara informera om att de champagne- och vinaukt-

ioner som arrangeras på Åland arrangeras tillsammans med Alko. An-

nars kan man inte överhuvudtaget. Det har varit en ganska omfattande 
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förhandling att få det här möjliggjort på Åland i och med att vi inte hel-

ler har någon egen behörighet när det gäller alkohollagstiftningen. När 

det gäller att bredda auktionen med andra champagnehus och vintage-

viner är det också det som ingår i konceptet för auktionen. Begränsning-

en är att det får bara vara champagne från de champagnehus som är 

kopplade till galeasens fyndchampagner. Från de hus som finns repre-

senterade i vår galeas så kommer det också att finnas andra vin-

tagechampagner och -viner vid auktionen.     

Ltl Roger Slotte, replik 

Fru talman! Jag är medveten om att lagstiftningen kräver att Alko är 

med, men jag förstår inte varför man inte får ha en mera breddning. Det 

finns många dyrbara champagner som är 30 år, 50 år gamla och det 

skulle intressera folk på ett mera allmänt plan. Man kunde köpa en 

flaska för t ex 100 euro, kanske 2 000 euro, 10 000 euro och kanske 

100 000 euro för vrakchampagnen. Det är viktigt att man har en mång-

fald för då får man tillräckligt många besökare, man får en kritisk massa 

att det blir någonting. Nu får man bara några få. Det ska bli intressant 

att se hur årets första blir. Jag tror att det är viktigt att slå på mångfald. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Det är precis så det är. Det är landskapsregeringen som är 

ägare till flaskorna, men det är ingalunda vi som har lagt upp konceptet. 

Det är Alko, auktionshuset och champagnehuset som har lagt upp ett 

koncept på hur man på bästa sätt kan arrangera en champagneauktion 

på Åland. Den sakkunskapen, den expertis som finns. Alko självt har 

inte som kutym att vara auktionskammare utan de är mera den som 

hanterar det hela och sköter det som en myndighet. 

Ltl Roger Slotte, replik 

Fru talman! För det första ska inte en myndighet ta hand om det här 

utan det ska vara någon annan. Jag kan inte förstå att Stockholms aukt-

ionsverk tillsammans med Systembolaget kan ordna champagne- och 

vinauktioner av mycket dyrbara viner. Det är säkert möjligt på Åland 

också om man vill. Vill man så finns det en väg. Är det så att vinhusen 

Juglar och Änkan Clicquot ska ha något monopol på det här är det an-

norlunda, men det här ska vara en bred och allmän uppslutning. Alla 

som är intresserade av viner ska kunna sälja sin gamla krukflaska som 

är 30 år gammal eller dylikt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Runar Karlsson 

Fru talman! Tilläggsbudgeten är en intressant läsning trots att det ”bara” är 

en tilläggsbudget, mycket beroende på att det finns prognoser inför framtiden 

både vad gäller inkomster och utgifter. Det är bra att landskapsregeringen 

har kommit med det så att det finns lite mer att utgå ifrån när man börjar 

jobba med den riktiga budgeten. Det är mycket riktigt som finansministern 

sade att när det gäller inkomsterna har vi ofta använt oss av försiktighets-

principen. Det stämmer väl, men när man tittar bakåt i tiden har nog alltid 
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avräkningsbeloppet och skattegottgörelsen blivit mer än vad man har räknat 

med. Det är bra, det är helt rätt att försöka ligga på den säkra sidan.  

När det gäller utgifterna har det kanhända varit lite åt andra hållet, åt-

minstone när det gäller driftsutgifterna. De har blivit något högre än vad man 

har räknat med. Tittar man på överföringsutgifter och investeringar har man 

väl där hållit ganska bra, problemet är konsumtionsutgifterna och det är det 

som kommer att bli den svåra biten framledes, att hålla konsumtionsutgifter-

na i schack. Vi vet att det rör sig om oerhörda summor pengar, bara att höja 

några procent. Konsumtionsutgifterna berör hela landskapets personal 

ganska ingående, så här gäller det nog att man jobbar ganska hårt och det 

kommer att bli stora utmaningar, speciellt med tanke på att man börjar räkna 

med att man kommer in i en ny lågkonjunktur. 2014-2015 ska det bli en dipp 

igen och det ser vi här på sidan tre i budgeten att det är till dess som vi har 

nått break even enligt siffrorna. Då blir det än tuffare att komma emot och 

prioritera rätt. Utmaningarna finns nog kvar för den här regeringen och 

framför allt för nästa.  

Fru talman! Man talar ofta om att en samhällsreform och en kortrutt ska 

lösa problemet och vara allenarådande i det här. Ännu har jag inte sett en 

enda bokslut hur den nya samhällsreformen ska se ut och var besparingarna 

är. Man pratar visserligen om miljoner, men jag kan inte se att man kan spara 

så mycket utan att försämra servicen, men det vågar ingen politiker ta i mun. 

Det är inte så lätt.  

Tidigare pratade man om kommunsammanslagningar, det har man lite 

gått ifrån. Man har insett att de större kommunerna inte har så mycket lägre 

kostnader än de mindre så nu försöker man komma ur det på något sätt ge-

nom att maniskt prata om en samhällsreform som ska spara miljoner. Jag har 

ännu inte sett något konkret förslag, men det kommer kanske fram i sinom 

tid.  

Kortrutten ska spara många miljoner. Det gör det visserligen på lång, lång 

sikt, men ska man göra stora investeringar så kostar även det. Ska vi t.ex. 

bygga en bro över Prästö-sund så ligger den i storleksordningen 20 miljoner. 

Avskrivningstid på 40 år så har vi 500 000 euro i året + ränta. Det är högre 

än vad kostnaderna är idag. Man kan inte se minskade kostnader i euro och 

cent för kortrutt i alla fall på 10-20 års sikt, däremot måste det till för att 

hålla skärgården levande. Framkomligheten blir ju mycket bättre och obe-

gränsad i vissa fall.  

Jag har själv som trafikminister jobbat ganska mycket med frågan, vi har 

kortruttsmeddelandet från 2006, som fortfarande gäller och som man fortfa-

rande jobbar efter. Vi hade stora planer på gång för att minska driftskostna-

derna, budgetslitaget som ledamot Olof Erland helt riktigt brukar kalla det 

för. Det största projektet var att bygga en tunnel till Föglö och på det viset få 

inte bara för Föglötrafiken utan också för Kökartrafiken mycket lägre slitage. 

Det skrinlades ju, nu har det lagts i malpåse och det blir säkert inte något av 

det.  

Det finns andra projekt som nuvarande regering spinner vidare på, det är 

Åva-Jurmo linfärja som enligt nuvarande gällande kortruttsmeddelande, som 

togs 2006, kan ge ganska stora besparingar på sikt. Man pratar om en återbä-

ring på tio procent per år för den investeringen. Det finns också andra, mot-

svarande siffror, man pratar om Bärö-projektet och andra projekt. Trots att 

inte det nya kortruttsmeddelandet har kommit så finns det ett som gäller. Jag 
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är övertygad om att det nya kommer att innehålla mycket av det gamla. Inte 

har arbetet stoppats upp för det, det har det inte gjort. Man jobbar vidare och 

vi vet att byråkratin och tillstånd malar ganska långsamt, men det går vidare.  

Det har varit på tal från ledamot Roger Jansson om kostnader för den om-

talade Skarven kontra den tidigare kostnaden. Det råder lite delade meningar 

om siffror. Jag delar inte de siffror som ledamot Roger Jansson visade trots 

att de finns i skrift. Trots att de finns i skrift, jag delar dem inte. I och med att 

jag är ersättare i finansutskottet ska jag försöka få fram dem och är det så att 

Roger Jansson har rätt så har han rätt och har jag rätt så har jag rätt. Det 

återstår att se. Det orimliga är att om Roger Jansson har rätt skulle Skarven 

ta dubbelt mer bränsle och ha en 60-70 procent högre bemanning, vilket jag 

vet att de inte har. Det är någonting som inte stämmer. Knipan körde på två 

miljoner inklusive Lotta II och nu går det tre. Det är någonting som inte 

stämmer i siffrorna här, den saken är klar. Det återstår att se, fru talman!  

Ett par saker till. Jag vill nämna några ord om förnybar energi. Det känns 

lite tråkigt att vi nu betalar en halv miljon för de befintliga vindkraftverken. 

Jag hade gärna sett att den halva miljonen hade kunnat användas för nya 

vindkraftverk. I den sits vi nu är i och om vi ska behandla våra företag lika så 

måste vi sätta en halv miljon till, till de befintliga verken och bolagen. Det är 

inte riktigt det jag hade velat sett, jag hade gärna sett att vi skulle ha varit 

med i ett sådant system där vi hade kunnat bygga ut vindkraftverken rejält. 

Det är inte bara vindkraftverken utan det finns också bioenergi och el från 

skog som man skulle kunna ta in i de nya inmatningstarifferna.  

En sista sak, fru talman, är skärgårdstrafikens kostnader på 1,6 miljoner. 

Jag är en av dem som stöder att vi måste skära ner där. För min del kan jag 

gå med på 1,2 miljoner så att exempelvis tvärgående dras in från september 

till december och sedan gör man en fortsättning även nästa år. Vi har inte råd 

att höja driftskostnaderna på skärgårdstrafiken så här mycket när vi vet att 

ÅHS samtidigt gör mer än vad man måste göra, drar ner och sparar flera mil-

joner. Det är inte riktigt det jag prioriterar, tvärtom tycker jag att sjukvården 

gärna får ha bra standard osv. Jag prioriterar hellre mera pengar dit om det 

skulle behövas. Jag vet att styrelsen har lyckats med sitt jobb och att de har 

klarat sig precis lika bra med mindre pengar. Det känns riktigt bra.  

En allra sista sak, herr talman, så vill jag nämna Bomarsundsprojektet. Jag 

hoppas vid min Gud att Sunds kommun vet vad de har gett sig in på så att 

skatteuttaget inte blir fem procent högre i Sund än i Saltvik. Tack, herr tal-

man! 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Ledamoten Runar Karlsson kritiserar oss som har diskute-

rat en samhällsreform som en utgångspunkt för att försöka göra inbe-

sparingar både på kort och på lång sikt för landskapet Ålands helhetse-

konomi. Han säger att det inte finns en siffra ännu vad det betyder. Det 

är helt korrekt. Åtminstone från moderat håll har vi hävdat att det här är 

en stor genomgripande förändring som ska göras, det betyder att man 

också måste försöka skapa breda majoriteter så att vi kan försöka åstad-

komma något tillsammans och efter det så kan man också få fram mera 

tydliga siffror. Där är väl förklaringen till den biten. Det skulle också 

vara intressant att höra när kritiken kommer från ledamoten Runar 

Karlsson vad de egna förslagen till inbesparingar är. Vi för fram det här 
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som ett sätt att jobba med ekonomin långsiktigt. Vad är ledamot Runar 

Karlssons motförslag till de här bitarna? Vad blir de för inbesparingar 

på de konkreta saker som ledamoten Runar Karlsson här räknade upp, 

t.ex. inom skärgårdstrafiken, eftersom man tydligen inte heller behöver 

ett kortruttsmeddelande till. Lite mera konkret från ledamoten Karlsson 

också kanske. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag kan göra det precis lika lätt som moderaten Johan Ehn 

gör, jag har också en samhällsreform som sparar pengar. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Det var intressant eftersom ledamoten Runar Karlsson vid 

flera tillfällen också här nu, i princip har sagt att han inte tror på en 

samhällsreform. Han tror inte att en samhällsreform är en lösning på de 

ekonomiska problemen. Jag tror att det finns ekonomi i att spara, att 

titta över hur vi leder saker och ting. Det är viktigt att vi med större tyd-

lighet än i dag har de olika nivåerna skilda åt vad gäller vem som utför 

dem, vem som stiftar lagar, vem som utövar bitarna. Jag tror att man 

har att spara pengar på gemensam ledning för olika saker osv. Jag säger 

inte att det här är allenarådande för att jobba vidare med ekonomin. Det 

här har varit en av de saker som vi från moderat håll under den här pe-

rioden har föreslagit, men när ledamot Runar Karlsson i sitt anförande 

går till angrepp på just den här modellen måste det finnas något annat. 

Man kan inte bara säga att jag har en samhällsreform. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Tidigare pratade man om samhällsreform genom att man 

skulle ha stordriftsfördelar, det skulle vara storkommuner osv. Det tror 

jag inte det minsta på. Ser man på ÅSUBs statistik på vad det kostar per 

enhet kan det tvärtom vara billigare. Barndagvården i Saltvik kan vara 

billigare än i Mariehamn. Det är inte så enkelt. Ser vi på sophanteringen 

vet vi att de små kommuner som går ur Mise gör det billigare än stor-

Mise osv. Okey, jag är med på att diskutera en samhällsreform där man 

kommer ner på konkreta saker, det är jag också för, men inte att i sve-

pande ordalag prata om att samhällsreformen sparar 20 miljoner. Abso-

lut, vi är inte så dumma i centern.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det var frågan om trovärdigheten när det gällde kostnaden 

på Föglölinjen. Jag tror ju jag på ledamot Runar Karlsson. Han var näm-

ligen minister år 2009 i åtta månader och ansvarig för sjöfartstrafiken. 

Det året redovisade landskapsregeringen i bilaga 15 ekonomiskt utfall 

per färja för färjtrafiken, Föglölinjen, Knipan, löner, bränsle, underhåll 

och övriga kostnader minus avdrag av inkomsterna 1 894 000 euro. 

Upphyrt tonnage, Lotta II, 93 000 euro. Övrigt ospecificerat 83 000 

euro. Totalt 2 070 000 euro år 2009. 2011 var det i grundbudgeten en-

ligt uppgift från finansutskottet 2,4 miljoner för Föglötrafiken och nu fö-

reslår man 0,5 miljoner, alltså 2,9 miljoner sammanlagt. Det betyder att 
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det är 40 procents ökning på två år. Räknar vi bort bränslehöjningarna 

från det så får vi en övrig kostnadsökning på 20-25 procent, en real 

kostnadsökning. Med ett nytt fartyg så borde det vara billigare. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Man ska tro på sig själv, men återigen, det är fel i siffrorna 

någonstans. I budgeten för 2008 och 2009 ligger Föglötrafiken på 2,6 

miljoner. Någonstans är det fel. Var det är vet jag inte. Jag sitter som er-

sättare i finansutskottet så vi ska försöka bena ut de rätta siffrorna. Nå-

gonstans är det fel, men vem som har rätt återstår att se. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Ja jag kan ju bara lita på bokslutssiffrorna, kollegan Runar 

Karlsson. Det är det man måste läsa, budgetsiffrorna har inte stämt en 

enda gång, utan det har blivit tilläggsbudget på tilläggsbudget och i bok-

slutet har det blivit någonting annat. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Det konstiga är ju att bokslutet är mycket lägre än budge-

ten, det är tvärt om här. Någonstans är det fel, men det återstår att se. 

Jag tror definitivt inte att Skarven är 50 procent dyrare i drift än vad 

Föglötrafiken var tidigare, det tror jag absolut inte på. Någonstans är det 

fel. Om det är mina siffror i bokslutet 2009 eller om det är nuvarande 

siffror som är fel får vi se. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Tre korta saker. För det första, bokslutet ändrades igår för 

2010 med 14,5 miljoner. Man kan inte alltid lita på siffrorna heller. När 

det gäller budgetslitaget är jag tacksam för att ledamot Runar Karlsson 

tar upp det. Det är den pedagogiska frågan att skilja på investeringar och 

driftskostnader. Det är där vi har lösningen, men lagtinget omfattar inte 

detta resonemang. Det tredje är att när det gäller Skarven måste man 

också jämföra kapacitetspotentialen. Bygger man ut en ändhamn eller 

en mellanhamn på östra Föglö har Skarven kapacitet att svälja en del av 

Kökartrafiken. Där har vi svaret på ett bräde. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Ja, det var bra att ledamot Olof Erland nämnde det sista. 

Det glömde jag bort att säga i mitt anförande, jag har det nog uppskrivet 

här. Det är en fördel till, man kan faktiskt redan idag ta Kökartrafiken 

över Föglö. Skarven har kapacitet för det. Då blir det ännu förmånligare 

med Skarven i så fall. Jag jobbade själv hårt med kortruttsmeddelandet 

och försökte implementera det just med den visionen som ledamot Olof 

Erland har, få att få bort budgetslitaget. Det var med blandade fram-

gångar. En del fortsätter man med och det är bra, det är en stor åtgärd 

som ska göras, men det måste göras om man ska behålla skärgården le-

vande. 
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Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag tror att verkligheten kommer emot oss rent ekono-

miskt. För att klara kärnfrågorna i välfärden, hälso- och sjukvården och 

utbildningen som vi hittills har gjort måste vi gå in på de här områdena. 

Det tvingar fram en investering för att få ner budgetslitaget och det 

tvingar fram ett sätt att tänka som redan finns från tidigare, det håller 

jag med om, i de utredningar som har gjorts i kortrutt. Den första som 

lyfte fram det var när liberalerna 1992 lade fram ett skärgårdspolitiskt 

program. Det var visserligen rudimentärt, men det var ändå en början. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Kortrutt är alltid intressant och till och med en tunnel till 

Föglö blir allt intressantare. När jag började som trafikminister kostade 

bränslet 17 cent/liter, idag kostar det 65 cent/liter. Det har stigit med 

400 procent på tio år, från 1,2 miljoner per år till 4,5 miljoner per år. 

Ingenting säger att kurvan inte fortsätter. Om tio år kommer bränsle-

kostnaderna för skärgårdstrafiken att vara 15 miljoner med nuvarande 

trafik. Det visar att alla satsningar som man kan göra är bra, istället för 

att köra på vatten så kör man på väg, det är billigare. I annat fall är det 

så att man inte kan ha så mycket skärgårdstrafik kvar mera.   

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Det var återigen intressant att åhöra replikskiftet mellan 

ledamot Roger Jansson och ledamot Runar Karlsson, det går inte att 

komma ifrån. Vi har en ganska stor samsyn, men jag vänder mig faktiskt 

emot argumentationen där man ställer sjukvården gentemot skärgårds-

trafiken, helt enkelt för att jag inte tycker att det är schysst. Jag tycker 

inte att man ska polemisera och lägga upp det på det viset. Skärgårds-

borna vill också ha sjukvård, vi vill alla ha en bra sjukvård, men det är 

inte okey om man vill att hela Åland ska leva, att man gång på gång i de-

batten säger att sjukvården får kosta, men att skärgårdstrafiken inte ska 

få kosta. Det vet ledamoten Runar Karlsson också att vi har försökt, men 

det är inte så lätt alla gånger att vända en skuta som har kommit på 

drift. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Det är klart att det är så i politiken att man måste priori-

tera, att ställa det ena mot det andra. Det handlar om en summa pengar 

som vi har att fördela. I det här fallet är det så att ÅHS har sänkt sina 

kostnader med 4-5 procent och skärgårdstrafiken har ökat sina kostna-

der med lika mycket, eller kanske mera. Det är inte heller rätt mot sjuk-

vården och dess personal att de måste spara medan andra inte behöver 

spara. Det är inte rätt, men det finns kanske bara en metodik att spara i 

skärgårdstrafiken på och det är att ha en något mindre turlista. Jag ser 

inte att det finns något annat. Bränsle, löner och underhåll kostar vad 

det kostar. 
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Minister Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! I den bästa av världar vill vi alla ha en god, trygg och förut-

sägbar skärgårdstrafik till minsta möjliga kostnad. Det tror jag att alla 

här i Ålands lagting och landskapsregering skriver under på, men det är 

inte rätt att skuldbelägga en viss grupp för att de inte kan ta sig fram på 

egna hjul på en landsväg. Det är inte politiskt korrekt för det parti som 

jag representerar. Den åsikten måste jag få ha och den åsikten står jag 

för. Vi måste också komma ihåg att de inbesparingar som görs inom 

sjukvården, som görs inom skolsektorn som görs inom alla andra sek-

torer de ”drabbar” också skärgårdsborna. Inte är de någon exklusiv lite 

grupp heller, inte är det någon skärgårdsbo som vill att trafiken ska vara 

så hög att den påverkar andra faktorer negativt, men så här ser verklig-

heten ut just nu och det får vi lov att leva med ett tag till. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag vet inte var den absolut optimala eller minimala skär-

gårdstrafiken måste vara för att behålla nuvarande skärgård levande. 

Jag ställer inte befolkningen mot varandra utan jag ställer verksamheten 

mot varandra. Jag prioriterar kärnverksamheten sjukvård, åldringsvård, 

skola och barndagvård. Det är mina absoluta prioriteringar förutom den 

tid jag var trafikminister, då prioriterade jag naturligtvis trafiken, för det 

var min uppgift under den tiden, men nu när jag är lös och ledig politi-

ker så säger jag vad jag innerst inne vill prioritera och då blir det att 

ställa verksamheterna mot varandra. Säkert finns det andra avdelningar, 

museibyrån och vissa andra nya museibyggnader som man kan skrota 

till förmån för sådant som jag prioriterar. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! På slutet av sitt anförande nämner ledamoten Karlsson 

Bomarsundsprojektet. Han säger att kommunernas kärnverksamhet är 

vård, skola och omsorg och ställer sig tveksam till om Sunds kommun 

ska påta sig driften av ett besökarcentrum och att han hoppas att de vet 

vad de gör. Jag undrar då hur ledamoten Karlsson kan stå bakom en så-

dan politik att man egentligen tvingar Sunds kommun att påta sig 

driftsansvaret annars blir det inget besökarcentrum. Är det riktigt att 

göra så? 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Ingen har tvingat Sunds kommun att påta sig driftsansva-

ret. Det har man gjort under förutsättning att landskapet bygger det, då 

påtar de sig. Annars skulle förstås landskapet inte göra det, vi kan inte 

påta oss nya driftskostnader heller. Vi vet att skatteläget mellan rand-

kommunerna Saltvik och Sund idag är tre procent och det finns en risk 

att om Sunds kommun påtar sig det här stiger det ytterligare. Då blir det 

nog diskussion om det blir en skillnad på 4-5 procent mellan två rand-

kommuner. Då börjar man nog dra öronen åt sig. Jag anser att det är en 

stor risk som Sunds kommun tar som påtar sig driftskostnader för ett 
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museum i dessa tider när vi har precis fullt upp med att klara av vår 

kärnverksamhet 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Ja, men vad ska man i Sunds kommun göra? Man vill ha 

besökarcentret, man ser det som en investering för kommunen som man 

behöver för att få fler turister till området, man tycker att det är en vettig 

och nödvändig satsning så vad ska man göra om landskapet ställer det 

kravet. Ni får inget besökarcenter om ni inte påtar er driften. Det är nå-

gon sorts utpressningspolitik. Ska Sunds kommun överta Kastelholms 

slott sedan i framtiden? Vad är det för principer som man grundar det 

här på? 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Ja, det är väl samma principer som när man byggde All-

hallen. Man byggde den i Eckerö för att Eckerö kommun tillsammans 

med Eckerölinjen åtar sig driften. Samma sak är det här. Det följer en 

bra princip. Kommunerna är självständiga kommuner och de gör som 

de vill förstås, det ska jag inte blanda mig i, men jag vill i alla fall ut-

trycka ett problem som kan komma på sikt. Återigen jag tror att kom-

munerna måste backa bandet och bara i stort sett handha kärnverksam-

heten. Det är de till för från början. Nu börjar man med uppvärmda fot-

bollsplaner, simhall, nu ska man börja med museer, var slutar det? Se-

dan står man här och säger att vi ska ha en samhällsreform för att klara 

ekonomin. Undra tusan på det. 

Talmannen 

Replikväxlingarna är därmed avslutade. 

Barbro Sundback 

Herr talman! Den här långa debatten idag har nästan enbart, säkert till 95 

procent, handlat om den offentliga ekonomin, men jag känner mig lite oroad 

när jag ser på första sidan om den årliga procentuella tillväxten. Den är obe-

fintlig. Däremot har vi ändå en ökande inflation, det minskar på köpkraften 

naturligtvis och arbetslösheten går ner.  

Under den här perioden har frågan om att stimulera det åländska närings-

livet varit en fråga som inte har haft någon framskjuten roll utan all energi 

har lagts på att försöka få till stånd en budget i landskapet som på något sätt 

är finansierad. Man har till och med använt sig av så fula trick att man har 

använt sig av pengar som kommunerna egentligen borde ha fått, enligt de 

överenskommelser och principer som vi har haft mellan kommuner och land-

skapet. De partier som har drivit den ekonomiska politiken har varit ganska 

hänsynslösa mot andra aktörer under den här recessionen. Sedan står man 

ofta och berömmer sig själv om hur bra man har varit och hänvisar till arbets-

löshetssiffrorna. Det är sant att de är låga, men talar man om arbetslöshet 

måste man ändå skilja lite på om det är frågan om arbetslöshet som upp-

kommer på grund av konjunktur eller om den är strukturell. När det gäller 

ungdomar, som det nu mest har varit aktuellt med under den här långkon-

junkturen, som vi har fått känna smaken av, är den just baserad på konjunk-

turen, den är inte strukturell. Någon strukturell arbetslöshet har det inte varit 

frågan om under den här perioden.  
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Det åländska näringslivet och också den offentliga ekonomin lider av för 

lite välutbildad arbetskraft. Högt utbildad och välutbildad arbetskraft. Vi 

måste få in nya impulser, få in nya människor som inte är släkt med någon el-

ler har gått i samma skola som någon annan eller sitter i samma herrklubb el-

ler syförening som någon annan. Det är ytterst viktigt för Åland att få in så-

dan kompetens. Det är ett strukturellt problem som antagligen accentueras 

nu om det blir lite mera tillväxt i företagen, om man börjar fundera på hur 

man ska förbättra sin konkurrenskraft. Vad har lagtinget och landskapsrege-

ringen gjort för det? Ingenting!  

Under en period som den vi har haft borde man ha satsat mera på utbild-

ning. Den här regeringen har haft ambition att för det första ta upp lån, det 

har varit som att svära i kyrkan, det andra är att man ska försöka spara och så 

utnyttjar man utjämningsfonden för att klara sig över mandatperioden. Det 

är väl det man har gjort. Sedan har det varit tal om strukturomvandlingar, 

den enda som har skett inom den här offentliga förvaltningen är gymnasial-

skolan, som är ett arv från förra regeringen. De politiska insatser som man 

borde ha gjort för arbetsmarknaden har inte gjorts och några mera omfat-

tande omstruktureringar har inte skett av den offentliga sektorn.  

Vad gäller skärgårdstrafiken kan jag säga att under de 30 år som jag har 

varit här har det alltid varit en visa här. Det har utkrävts ansvar till höger och 

vänster och det får inte bli dyrare och det är fel på lönerna och det är fel på 

rutterna och det är allt möjligt, men det bara fortsätter. Min uppfattning är 

att den viktigaste strukturomvandlingen är att bolagisera verksamheten. Det 

är för många kockar i den här soppan. Sedan måste man bestämma sig för 

hur mycket den får kosta och vad det är för bastrafik som ska köras. Skär-

gårdsborna ska med i bolaget och ta ansvar. Det finns inte rimliga, som jag 

ser, möjligheter att få det här under kontroll med den långtgående politiska 

styrning som man har av den här verksamheten. Det här kommer att fortgå 

även hur harmsna vi är över den ena överskridningen efter den andra av olika 

anslag. Det måste finnas någon som har det ekonomiska ansvaret och det tra-

fikpolitiska så att någon kan ställas till svars och att man kan utkräva det här 

ansvaret. Nu fortgår det eftersom det inte ens ställs något misstroende i vårt 

lagting. Ministrarna är nästan immuna mot att själva ställa någon förtroende-

fråga, kan vi fortsätta så här. Det fungerar som kommunstyrelser, man är 

vald på fyra år och ambitionen är att sitta fyra år.  

Den s.k. samhällsreformen är också någon sorts evighetsdiskussion. Le-

damot Runar Karlsson säger att det är så billigt att driva socialvård eller vad 

det är i små kommuner. Jo när en stor del av de största socialproblemen flyt-

tar på sig och kommer till stan. Det är klart att det blir dyrare. Det är också 

klart att när staden ska ta ett större ansvar för interkommunalt samarbete än 

övriga kommuner så blir det billigare för de små kommunerna. Skulle, som 

ledamot Harry Jansson brukar vara inne på, de övriga kommunerna ha 

samma serviceutbud som staden ger skulle det naturligtvis se helt an-

norlunda ut. Man kan inte jämföra äpple och päron så där som ledamot Ru-

nar Karlsson gör.  

Åbo Underrättelser har just presenterat bokslut från Väståboland och 

Kimitoön. De presenterar nu överskott i sina budgeter. När de redovisar vad 

det kommer sig av säger de att det är mindre administrativa kostnader. Inte 

kanske det varar för evigt heller, men nu funderar man om Väståboland och 

Kimitoön kan gå ihop. Det är olika värderingar. Det är klart att det har effek-
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ter för glesbygden om man stärker via kommunreformer ett kommuncent-

rum, men det har det också om man inte gör det. Finström har väl inga små 

skolor kvar, utflyttningen från skärgården fortgår. Det är ett globalt problem 

att vi har en mobilitet in från glesbygder in till tätorter. Ser man på Ålands 

utveckling är tillväxten framför allt i Mariehamn, Jomala, Lemland och 

Hammarland. Man kan inte styra folks rätt att välja bostadsort. Dessutom 

har många idag flera bostäder.  

Herr talman! Jag tycker att man kan konstatera att den här mandatperi-

oden också har gått och inte har det hänt några större förändringar i kontrol-

len av kostnaderna för skärgårdstrafiken, inte har det blivit några förändring-

ar vad gäller kommunreformen, inte har det skett några större förändringar 

vad gäller landskapets förvaltning. Inte ser jag att det har varit särskilt dyna-

miskt och pengarna som fanns sparade har man använt upp. Inte har det bli-

vit golfbana. Ja, det är mycket som inte har blivit. Det är nog för oss i lag-

tinget att fråga oss vad det är som gör att vi inte kan åstadkomma större för-

ändringar, som är nödvändiga med tanke på servicen och med tanke på vår 

samhällsekonomi.  

Min uppfattning är att den som har regeringsansvaret måste söka breda 

lösningar när det gäller skärgårdstrafiken, när det gäller kommunreformen. 

Det är inte bara en majoritet som ska komma hit och slå en lag i bordet och så 

ska oppositionens reaktion vara att kritisera det. För att komma runt detta så 

måste man söka breda lösningar. Vi har hela den här perioden erbjudit oss, 

men vi har inte blivit kallade till en enda diskussion av den här regeringen. 

Sedan en kort sak. Champagnen, ju mer man tänker på det här att en ut-

bildningschef håller på med att försöka sälja, procka ut champagne på mark-

naden, desto konstigare blir det. Hela idén att man tror att man ska tjäna 

pengar på det är konstig. Nu hörde vi att det har kostat 378 000 euro med det 

här anslaget till och sedan ska man sälja två flaskor. Enligt dem som förstår 

sig på kan man få in 100 000 euro. I motiveringarna står det att de ska öron-

märkas för något marin-arkeologiska undersökningar, man ska rädda Öster-

sjön med det osv. Vad menar regeringen? Vad är det för ekonomiskt tän-

kande? Är det så att det är skattebetalarna som ska stå för det här också? De 

blir ju det. Finansutskottet måste reda upp det här med champagnen. Det ska 

bli intressant att se hur många som ringer till Åland, för inte kommer de hit. 

Jag vet inte varifrån regeringen har fått den tanken att de människor som kan 

köpa en champagneflaska för 50 000 euro ska börja titta på kartan och undra 

var Åland ligger. Kanske man måste åka dit. Nej, bästa vänner, lite mera fan-

tasi krävs det. Jag hoppas att ledamot Carina Aaltonens motion tas på allvar. 

Hon har fantasi. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Ledamot Sundback hävdar att man i Mariehamn har 

mycket högre service än på landsbygden. Det vill jag bestrida. Vad gäller 

både åldrings- och barndagvård har man minst lika bra, kanske bättre i 

vissa fall. Vad jag nämnde från talarstolen var just att kostnaderna per 

enhet för t.ex. barndagvården i många fall är lägre i mindre kommuner 

än i större. Det motsäger just att stordriftsfördelar skulle vara något 

man vinner pengar på. Jag kan hålla med om att det finns en viss social-

flykt till Mariehamn i och med att många vill bo i Mariehamn. Så är det, 

Mariehamn är en fin stad att bo i, det är inte frågan om det. Det före-
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kommer också att det finns åldringar som har flyttat från Mariehamn till 

landsbygden för att snabbare få plats. Det har också hänt. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jo, men det finns mycket annat. Hur många misshandlade 

kvinnor och barn tar Saltvik hand om? Hur många missbrukare tar 

Saltvik hand om? Hur många personer med funktionshinder tar Saltvik 

hand om osv.? Det är sådana institutioner som staden har byggt upp för 

att sälja tjänster till andra kommuner. Kommuner som köper dessa 

tjänster gör det ibland när de har pengar och det finns någon grund för 

det, men att hela tiden bära kostnaderna för institutionen får Marie-

hamnarna göra och för flera andra institutioner. Det är inte något som 

jag tycker att är beklagligt, tvärtom jag tycker att stan ska göra det, men 

jag gillar inte att ledamot Runar Karlsson säger att det är så fördelaktigt 

att bedriva kommunal service i små kommuner. Det är för att man läm-

nar bort en stor del av sitt ansvar. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag sade inte att det var fördelaktigt, utan jag sade att det 

var minst lika billigt att bedriva service i en måttligt stor kommun än i 

en storkommun. För övrigt vill jag på det bestämdaste motsätta mig att 

kommunerna skulle ha sin socialverksamhet, droger, på bekostnad av 

någon annan. Jag vet att min egen kommun köper sådana tjänster för 

oerhört stora kostnader som belastar den egna kommunens invånares 

skattesedel. Det har blivit någon sorts sanning att de mindre kommu-

nerna exporterar problemet till de större och att de större får påta sig 

ansvaret. Det kan i vissa fall ske, men där har vi landskapsandelssyste-

met som reglerar sådant här. Den som behöver mest pengar får också 

mest pengar. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det som är skillnaden mellan Saltvik eller någon annan 

kommun och Mariehamn är att oberoende om någon köper tjänster från 

Tallbacken har vi en skyldighet att hålla det öppet. Även med många 

andra institutioner som inte finns i andra kommuner. Det kostar en del, 

men det tycker jag att vi ska göra. Andelssystemet är väldigt ofördelakt-

igt för staden i relation till vilket ansvar vi tar. Idag, om man skulle ju-

stera det, skulle staden behöva få betydligt mera i andelar. Det är andra 

kommuner som idag har bättre ekonomi, man väljer att t.ex. inte bygga 

hyreshus för man tycker att det drar till sig socialfall. Vem bygger hyres-

hus? Det gör Mariehamns stad för att vi ska få in arbetskraft bland an-

nat. Det resonemanget borde man inte föra, den jämförelsen är inte rik-

tig. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Herr talman! Ltl Barbro Sundback har vid flera tillfällen uttalat sig om 

att Mariehamn har så väldigt mycket mera service än vad kommunerna, 

särskilt landsbygdskommunerna, har. Det skulle vara väldigt intressant 
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att höra det specifika serviceutbud som är bättre i Mariehamn än t.ex. på 

landsbygden. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Om vi rör oss från det sociala till fritidssektorn så speciellt 

från Lemland, men också från andra närliggande kommuner har vi en 

hel del barn och ungdomar som utnyttjar våra anläggningar. I vissa fall 

betalar man en slant för det i andra inte alls. Frågan är om stadsborna 

ska subventionera fritidssysselsättningen för andra kommuners barn 

och ungdomar? Kanske. Det är någonting man måste beakta när man 

slänger ur sig att staden inte klarar sin ekonomi och att vi har så dyr ser-

vice. Vi har dyr service, men vi har också en väldigt mångfacetterad ser-

vice och på en hög nivå. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Herr talman! Det är viktigt att man specificerar vad man avser eftersom 

man annars lite slentrianmässigt anser att Mariehamn bjuder. Man får 

lite den känslan, det kanske inte är rätt så, men det är den uppfattning-

en man får. I alla fall måste vi från Lemland när vi använder oss av nå-

gon form av fritidsverksamhet i Mariehamn betala för det och vi har va-

rit väldigt noga med att göra det. Vad beträffar andra tjänster så åt-

minstone vad jag snabbt har tänkt efter så vad beträffar barnomsorg, 

skola, äldreomsorg och handikappfrågor så har vi på landsbygden om 

inte precis lika så ungefär samma utbud. Sedan köper man tjänster av 

varandra, det finns inom omsorgsförbundet och inom många andra för-

bund köper man tjänster av. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det blir tydligen personligt. Vtm Gun-Mari Lindholm ska 

prata om Lemland förstås, och ledamot Runar Karlsson ska prata om 

Saltvik osv. Generellt är det så att staden har en väldigt bra utbyggd ser-

vice jämfört med alla andra kommuner. Till vissa delar just för att också 

kunna erbjuda tjänster till andra kommuner. För det har man fått ett 

visst stöd och så ska det vara. Sedan har vi verksamheter som utnyttjas 

av andra kommuners både unga och gamla. Det kommer nog att specifi-

ceras mera i framtiden. Staden tvingas nu av ekonomiska skäl att se över 

sina driftskostnader och igår beslöt stadens fullmäktige att enhälligt gå 

ur Ålands kommunförbund eftersom det inte ger oss någonting utan vi 

har mest varit med för att finansiera det interkommunala samarbetet. 

Talmannen 

Replikväxlingarna är därmed avslutade. 

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Herr talman! Eftersom den här debatten tillåts kan jag inte låta bli att säga 

några ord beträffande serviceutbudet som man diskuterar. Det får gärna per-

sonifieras vad beträffar servicen i Lemland genom mig och jag tror också ge-

nom ledamot Runar Karlsson från Saltvik. Jag ser på de flesta i salen, man 

sitter också som kommunalpolitiker i sina hemkommuner och alla gör nog 

sitt bästa för serviceutbudet som man vill att ska erbjudas i kommunen. Jag 

vänder mig emot det slentrianmässiga generella uttalande som har gjorts vid 

ett flertal tillfällen från ltl Barbro Sundbacks sida där hon påstår att Marie-



  

812 

hamn har ett väldigt stort utbud och vi från landet, vi använder oss av utbu-

det som Mariehamns stad har. Det gör vi, men vi betalar också för det, det är 

ingenting som är gratis. Jag inbillar mig att det vi betalar det gör vi för att 

också Mariehamn kan erbjuda den här servicen, den här tjänsten till sina 

medborgare. Det blir en win win-situation för hela Åland.  

Jag vill å det bestämdaste ta avstånd ifrån det att vi från landsbygden 

skulle vara någon form av parasiter i Mariehamn och vi är väldigt måna om 

att också i våra hemkommuner erbjuda det här. Vi kan t.ex. ta äldreomsor-

gen, vi vet att de flesta landsbygdskommuner har det mycket bättre ordnat än 

t.ex. vad Mariehamn har. Det ett exempel på det omvända. Tack. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Om vi nu skulle gå till själva sakfrågan som var den att 

små kommuner har mindre kostnader än en stor kommun som Marie-

hamn per erbjuden tjänst osv., så stämmer det visst om man bara ser på 

siffrorna, men ser man på vad den servicen innehåller är det en helt an-

nat sak.  

Diskussionen om att staden erbjuder tjänster, det är sant, de flesta 

betalar, Lemland har vi haft ett jättebra samarbete med, men så är det 

inte för alla kommuner. Staden har en ansträngd ekonomi och det 

kommer att leda till att vi måste se om vårt hus på ett annat sätt än tidi-

gare. Det är ganska naturligt att staden inte kan vara en finansiär av 

andra kommuners fritidsverksamhet osv. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Herr talman! Jag håller med om att Mariehamns stad inte kan vara fi-

nansiär till andra kommuner. Jag vänder mig emot att man generali-

serar från ltl Barbro Sundbacks sida och säger att man har så mycket 

bättre kommunal service och utbud i Mariehamn än vad man har i 

landsbygdskommunerna. Så är inte fallet och jag vill inte att det ska bli 

en sanning. Därför vill jag protestera emot det. Tack! 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Ja, man kommer inte ifrån att utbudet är ett helt annat än 

i vilken annan kommun som helst. Att generalisera i debatten är nöd-

vändigt för att jag inte ska börja tala om att Lemland har så, Saltvik har 

så och Lumparland har så. Det är ingen kommunalpolitiskdebatt det här 

utan det handlar om strukturer. Det ser så ut, det är så uppbyggt att 

Ålands huvudstad Mariehamn har en helt annan kommunal service än 

alla andra kommuner. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Herr talman! Just det där är det viktiga. När man diskuterar strukturen 

har vi just haft en ÅSUB-undersökning där det framkommer att struk-

turen inte är det viktigaste utan det är servicen. Jag vidhåller att de 

flesta kommuner, om inte alla, om inte t.ex. Sottunga, har precis samma 

serviceutbud som i Mariehamn, så verkar Sottungborna väldigt nöjda 

med vad de har. Jag tror att de försöker prestera så mycket de bara kan 

med de resurser de har. Jag vidhåller att det är viktigt att man för fram 

rätt information, det är inte så att det är sämre service på landsbygden 

än vad det är i Mariehamn. Det kan till och med vara tvärtom ibland. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Tillika som vtm Gun-Mari Lindholm har jag också vid fler-

tal tillfällen noterat ltl Barbro Sundbacks drag att generalisera med väl-

digt bred pensel. Jag stöder fullt och fast det resonemang som vtm Gun-

Mari Lindholm för fram. Våra kommuner är unika, vi har unika place-

ringar, vi har ett väldigt isolerat läge t.ex. ute i skärgården, men vi er-

bjuder ändå en väldigt god service till våra kommuninvånare. Man ska 

vara försiktig att polarisera och att Mariehamns stad är det bästa och att 

landsbygden och skärgården inte är det. Genom att göra det stöder man 

tanken på att alla ska bo i Mariehamn, man ska bo i centrum, det är inte 

okey att bo på landet eller i skärgården. Alltså fullt stöd till vtm Gun-

Mari Lindholm. 

Talmannen 

Replikväxlingarna är därmed avslutade. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Jag skulle vilja ta upp en speciell sak som har berörts här idag, 

den privata sektorn.  Vårt utgångsläge i slutet av 2008 var till synes dåligt, 

men arbetslösheten har aldrig gått över tio procent. Vi har haft en låg arbets-

löshet, vi har haft möjlighet att bedriva en politik som gynnar den s.k. arbets-

linjen. Det gäller också kommunerna, överföringen till kommunerna har ökat 

markant de senaste åren och på det sättet har samhällsekonomin varit i ba-

lans. Jag begärde ordet för att kommentera en sak, nämligen i budgetfram-

ställningen står det att bruttonationalprodukten är noll procent beräknad 

2011. Finansministern förklarade en del av det här genom att hänvisa till ut-

flaggningarna, men man kan också säga som så att BNP-begreppet för vår del 

kanske inte är helt rättvisande. Särskilt är det så att det är fluktuerande på 

det sättet att när våra rederier flaggar ut så har de fortfarande ålänningar som 

är anställda, tjänar sin lön, bor på Åland, konsumerar på Åland, vinsten tas 

hem till Åland och kommer i och för sig in i bruttonationalprodukten, men 

inte fullt ut som om all verksamhet skulle vara på Åland.  

Sedan har vi en annan faktor som gör att vår ekonomi hålls uppe och det är 

omgivningens ekonomi. Jag nämnde i mitt anförande tidigare Sveriges dis-

ponibla inkomst som har stigit markant i förhållande till den åländska mark-

naden, besöksnäringen, genom att man har mera pengar att röra sig med och 

genom att kronan är stark.  

Hur man än vrider och vänder på det har jag svårt att stämma in i de här 

eländeslitaniorna om hur misskött allting är, hur dåligt det är, hur problema-

tiskt det är osv. Att det fungerar bra på Åland är inte landskapsregeringens 

förtjänst helt och hållet utan det är för att vi har ett dynamiskt näringsliv. Vi 

är starkt beroende av sjöfarten, men sjöfarten finns här, har verksamhetsför-

utsättningar och utvecklas hela tiden även om det kan vara pressat med lön-

samheten. BNP-tillväxten är beräknad till noll, men i själva verket är Åland 

en stark ekonomi och den offentliga sektorn håller på att anpassa sig och ba-

lansera. Det krävs reformer, det vet vi alla och de är svåra att genomföra, men 

att vi skulle leva i misär och elände på Åland, inte ens i skärgården, vad jag 
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har kunnat se med egna ögon, är det sådan misär att man alltså behöver ta till 

stora eländesord och måla upp en skräckbild. Tack! 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag vet inte vem som har talat om elände och misär, jag 

har inte hört det. Jag har definitivt inte talat om det. Vad är kollegan Er-

lands kommentar till att vi för det här året har en beräknad förlust i 

landskapsfinanserna på 18,1 miljoner och för nästa år prognostiserat till 

20,8 miljoner. Det är jättebelopp, så nog har vi väl lite problem eller 

hur?  

När det gäller BNP är det en BNP-tillväxt på -0,2 procent det här året 

och 0,0 procent nästa år och 1,0 procent 2012 är prognostiserat. Det är 

mellan de två åren, mellan 2010 och 2011 är det ingen BNP-tillväxt, det 

är noll. Det har inte med utflaggningar att göra, det skedde tidigare, den 

effekten kom då, nu ger det inte BNP-siffrorna någon skillnad mellan 

2010 och 2011. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! BNP förändras i och med att vi har en mindre produkt-

ionskapacitet, därav blir tillväxten för 2011 till synes noll. Tar man sjö-

farten ska man beakta att kapitalförslitningen är stor i den branschen 

och då borde man istället räkna med nationalinkomsten som egentligen 

är de pengar som vi spenderar. Vi har det fördelaktiga läget att det 

kommer en massa andra hit och spenderar, så på det sättet är ekonomin 

stark. Vår offentliga ekonomi är svag på grund av att rikets ekonomi har 

gått i recession och vår klumpsumma har gått ner väsentligt, men nu är 

den på väg upp. Skattegottgörelsen för 2009 steg från 3,5 miljoner för 

2008 till beräknat 18-19 någonting för 2009. Det är vissa stycken i vår 

mikrokapitalistiska ekonomi, dvs. samfundsskatt, kapitalinkomster, di-

vidender som ökar markant. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Nog är det väl så att BNP är ett trubbigt, men allmänt an-

vänt värde på hur produktionsvärdet av varor och tjänster förändras 

från ett år till ett annat. Det beräknade värdet på dem. Det beräknas för 

2009 till 2010 gå ner och till 2011 stå oförändrat. Nog måste man väl 

kunna använda den siffran som något slags mått på hur man beräknar 

att den åländska totalekonomin, särskilt den privata sektorn, kommer 

att utvecklas, inte sant? 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Ja, man kan använda måttet, men det är ett dåligt mått 

just för att sjöfarten är så dominerande och kapitalförslitningen i själva 

måttet är så stor så det blir så stora fluktuationer. Det var inte många år 

sedan som vi jämfördes i en tidning, var det möjligen med Uganda, som 

var fattigast i världen och vi hade samma dåliga BNP-förändring. Skill-

naden är att vi är på en väldigt hög nivå och en liten förändring betyder 

kanske inte så mycket för oss. Det är det jag har försökt säga i det här 

lilla anförandet, man ska vara försiktig med BNP-måttet. Jag uppfattar 

debatten här idag som att vi inte har någon tillväxt, det är ett elände, det 

är ett misslyckande. Så är det inte, vi lever på lycksalighetens öar. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? 

Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till finansutskottet.   

Remiss 

5 Ändring av djurskyddslagen 

Landskapsregeringens framställning (FR 18/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. God-

känns?  

Diskussion. 

Minister Katrin Sjögren 

Herr talman! Landskapsregeringen fortsätter det målmedvetna arbetet med 

att förbättra djurskyddet. Under den här mandatperioden har förbättringar 

gjorts både i djurskyddsförordningen och i lagstiftningen. Djurskyddet har 

förstärkts vid transporter och s.k. stickande fösare har förbjudits samt djur-

skyddet för kycklingar har förstärkts genom implementeringen av ett direk-

tiv. Vi moderniserar hela djurskyddet och därtill hörande lagstiftning.  

Den åländska djurskyddslagen har formen av en ramlag, den kompletteras 

med ytterligare bestämmelser i bl.a. djurskyddsförordningen, djurtransport-

förordningen och landskapsförordningen om slakt och avlivning av djur. Be-

hörigheten för djurskydd övertogs när självstyrelselagen trädde i kraft 1993. 

Bland undantagen finns smittsamma sjukdomar hos husdjur, förbud mot in-

förande av djur och djurprodukter samt förebyggande av införsel av växtför-

störare till landet.  

Strukturen för den åländska straffbestämmelsen av djurskyddslagen har 

inte uppdaterats på många år, det finns ett stort behov att modernisera både 

straffbestämmelsens struktur och dess innehåll. Framställningen innehåller 

flera förbättringar, bl.a. en förändring av brottsarten från djurplågeri till 

djurskyddsbrott, införande av en tregradig straffskala, straffansvar för juri-

diska personer, djurhållningsförbud som omfattar förbud mot att äga djur. 

Det föreslås att benämningen av brottsarten ändras från djurplågeri till djur-

skyddsbrott.  

I gällande lagstiftning finns i dagsläget för djurskyddsbrott inte en lindrig 

eller en grov gärningsform. För grova gärningar har det inte heller föreskri-

vits något minimistraff. Den åländska bestämmelsen om djurplågeri är 

strängare på det sättet att i riket kan det dömas till lindrigt djurskyddsbrott i 

lindriga fall, medan det i landskapet inte finns den möjligheten utan det har i 

stället dömts till djurplågeri. Brottsrubriceringen djurplågeri är ett föråldrat 

begrepp och bör bytas ut mot djurskyddsbrott.  

Landskapsregeringen vill förtydliga tillämpningen av bestämmelsen om 

djurskyddsbrott som redan i sin grundform kräver att ett djur behandlas 

grymt eller utsätts för onödigt lidande, onödig smärta eller onödig plåga. Vi-

dare föreslås en utvidgad straffskala, möjlighet att döma till lindrigt djur-

skyddsbrott, djurskyddsbrott eller grovt djurskyddsbrott. Brott mot djur-

skyddslagen kan i hög grad skilja sig från varandra ifråga om gärningssätt, 

råhet och det antal djur som det riktar sig emot. Brottsbeskrivningen som 

gäller djurhållning preciseras och ändras så att det framgår att det krävs att 

ett djur behandlas på ett grymt sätt eller utsätts för onödigt lidande, onödig 
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smärta eller onödig plåga för att djurskyddsbrott överhuvudtaget ska komma 

ifråga.  

En höjning av straffskalan föreslås för grova djurskyddsbrott från nuva-

rande maximalt två år till maximalt fyra år. Även straffansvar införs för juri-

diska personer gällande djurskyddsbrott och grovt djurskyddsbrott. Samma 

möjligheter finns i riket. Relativt få djurskyddsbrott behandlas i domstolarna 

på Åland och i Finland och domen har sedan tidigare oftast blivit böter. Även 

en ny bestämmelse med förseelse mot administrativa bestämmelser i djur-

skyddslagen förs in i lagstiftningen och omfattar förseelse där djuren inte li-

der. Det innebär att andra överträdelser av djurskyddslagstiftningen där inget 

djur kommer att lida är t.ex. administrativa överträdelser som underlåtenhet 

att ansöka om ett tillstånd som krävs, inte kan straffas som djurskyddsbrott. 

Det föreslås att dessa förseelser inte heller ska straffas som djurskyddsförse-

elser utan istället som förseelse mot administrativa bestämmelser i djur-

skyddslagen.  

Bestämmelsen om djurhållningsförbud har inte uppdaterats på många år 

och behöver preciseras så att de grunder som motiverar ett bestående djur-

hållningsförbud anges i lagen. Bestämmelserna om förverkande att djuren 

konfiskeras uppdateras också, det är riksbehörighet och rikslagstiftning gäl-

ler. Det finns ett viktigt samband mellan djurhållningsförbud och förver-

kande av djuren. De djur som utsätts för djurskyddsbrott kan inte samtidigt 

förklaras förverkade till staten om den dömde samtidigt meddelas djurhåll-

ningsförbud.  

Bestämmelse om djurhållningsförbud preciseras och ändras. Den som 

döms för grovt djurskyddsbrott ska samtidigt meddelas djurhållningsförbud. 

Djurhållningsförbud för viss tid kan meddelas för minst ett år. Förutsättning-

arna för ett bestående djurhållningsförbud regleras i lagen. Djurhållningsför-

budet omfattar förbud mot att äga djur jämfört med nuvarande förbud att 

hålla djur. Den som har meddelats djurhållningsförbud kan i nuläget äga djur 

om han eller hon inte sörjer för deras välfärd. Landskapsregeringen föreslår 

att huvudregeln istället ska vara att den som meddelats djurhållningsförbud 

inte ska äga djur.  

För närvarande meddelas djurhållningsförbud av domstolarna utan att 

åklagarna yrkar på det. Svarandes rättsskydd och en grundlig utredning av 

ärendet skulle dock kräva att samtliga yrkande som riktas mot den åtalade 

kommer fram i stämningsansökan i ett så tidigt skede i rättsprocessen som 

möjligt. Därför föreslås det att djurhållningsförbud ska meddelas på yrkande 

av åklagaren. Svaranden har tillfälle att uttala sig om yrkandet och att också i 

övrigt försvara sig mot yrkandet. Att meddela djurhållningsförbud på åklaga-

rens yrkande skulle också säkerställa villkoren för och bakgrunden till förbu-

det utrett av åklagaren vilket skulle göra rättsprocessen effektivare.  

Ett handlande i strid med djurskyddslagen kan förutom straff också leda 

till administrativa påföljder och andra åtgärder. ÅMHM kan meddela förbud 

och föreskrifter med stöd av djurskyddslagen eller förelägga vite för att stärka 

ett förbud eller en föreskrift eller meddela hot om att den försummade åtgär-

der vidtas på den försumliges bekostnad. Vid jordbruksproduktion kan en 

dom för djurskyddsbrott leda till återkrav av lantbruksstöd. De nuvarande 

bestämmelserna beaktar inte heller i tillräcklig grad att nyttoanvändning av 

djur i det nutida lantbruket är en storskalig ekonomisk verksamhet. Djur-

skyddsbrott som har samband med stora produktionsenheter, djurtranspor-
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ter och slakterier bör ses som en del av den ekonomiska brottsligheten. Ett 

planmässigt kringgående och planmässiga försummelser av djurskyddsbe-

stämmelserna i en ekonomisk verksamhet kan ge betydande konkurrensför-

delar i förhållande till andra aktörer på marknaden.  

Talman! Jag vill understryka att djurskyddslagen ska vara praktiskt till-

lämplig och stå med fötterna på jorden. Detaljmotiveringarna är relativt om-

fattande på grund av att det handlar om straffbestämmelser. Det är ganska 

tekniskt, men det behöver vara rättssäkert. Lagen är skriven utgående från 

gällande djurskyddslagstiftning och tidigare detaljmotiveringar samt nu 

också delvis de detaljmotiveringar som finns i rikslagen eftersom vi tar 

samma straffsatser. Remissrundans utlåtanden, bl.a. från polisen, djur-

skyddsföreningen, Ålandsfåret, producentförbundet och hushållningssäll-

skapet har varit positiva. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Herr talman! Jag kan säga att det var strafflevererat, det var den 18.1 

som utskottet behandlade den här lagstiftningen tidigare. Då hade vi 

också önskemål om att vi ville ha en differentierad straffskala och lite 

andra saker som vi påtalade i samband med det här. Alla önskningar har 

blivit uppfyllda, kan vi konstatera så här långt och mer därtill har kom-

mit med i lagen. Det är bra! Vid en första anblick kan det vara ganska 

frustrerande när man läser uppräkningarna i straffskalan, men jag för-

står att det kan bero på att det är ett EU-direktiv som har blivit imple-

menterat. Det är viktigt att det syns klart och tydligt att man har imple-

menterat direktivet. Det är kanske därför man har hänvisat till det. Det 

kan annars vara ganska svårt för vanliga medborgare att följa upp vad 

som egentligen menas, om det bara står direktivets nummer och årtal. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Social- och miljöutskottet påpekade i ett betänkande över 

implementeringen av direktivet när det gäller slaktkycklingar, att man 

såg gärna att landskapsregeringen kom med en förstärkning av straffbe-

stämmelserna. Det var planerat men vi hann inte få med det i första 

rundan eftersom det var bråttom med direktiven. Jag är den första att 

medge att det inte är helt lättläst, men lagen bygger på gamla djur-

skyddslagen och den har formen av en ramlag där flera paragrafer styr 

hur vi ska behandla våra djur. Det finns paragraf 3 i djurskyddslagen 

som handlar om grundläggande principer, det finns paragraf 5 som 

handlar om utrymmen, paragraf 7 handlar om behandling av djur osv. 

När man bedömer straffen måste man ta alla de olika paragraferna i be-

aktande. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Herr talman! Jag vill ge ett förtydligande, det var inte menat som kritik 

utan det var en förklaring på hur man ser på lagen, vad man har hållit på 

med. Det kan kännas som lite mycket upprepningar, men de facto har 

den blivit otroligt mycket bättre och djurskyddet har förstärkts avsevärt 

genom att man har delat upp de olika graderingarna av brotten, man har 

flyttat bort alla administrativa åtgärder till en skild paragraf som egent-

ligen inte berör brotten överhuvudtaget. Tidigare var det väldigt mycket 

ihop blandat. Fyllde man i en blankett fel kunde man bli dömd för djur-
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plågeri t.ex., det verkar väldigt konstigt. Nu är den väldigt bra och kor-

rekt så vitt vi kan se så här långt. Tack för det. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Det är också min uppfattning att framställningsförslaget 

stärker djurens rättigheter betydligt. Det har också remissrundan vittnat 

om. Man har varit positivt inställd från näringslivet och djurskyddsför-

eningen. Jag tror att det här blir riktigt bra. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Henry Lindström 

Herr talman! Minister Katrin Sjögren beskrev på ett förtjänstfullt sätt de för-

ändringar som finns i den här framställningen. Till all lycka kan vi konstatera 

att vi har väldigt få djurskyddsbrott, både på Åland och i riket, men det är 

ändå viktigt att vi kan göra de förändringar av straffbestämmelserna som in-

går i den här framställningen. Strukturen på straffbestämmelserna har inte 

uppdaterats på många år och nu innebär det här en ny indelning.  

Om man utgår från hur de här bestämmelserna är så i första hand kan man 

göra sig skyldig till en förseelse mot de administrativa bestämmelserna, bris-

ter i dem eller lindriga förseelser. I ett andra skede, om man tittar på straff-

skalan, är det djurskyddsförseelser där det kan finnas brister i behandlingen 

av djur, användningen av anordningar, redskap eller förbjudna ämnen och 

vissa andra åtgärder. Sedan kommer man in på djurskyddsbrotten, som man 

kan indela i lindriga djurskyddsbrott, där det kan handla om brister i skötseln 

eller andra särskilda omständigheter. I värsta fall handlar det om grovt djur-

skyddsbrott, där bedömningen är att det är rått eller grymt, ett stort antal 

djur eller en avsevärd ekonomisk vinning, som man har gjort genom att man 

har agerat som man har gjort.  

Det som också är bra i det här är att man kan undvika de problem som 

man har haft i andra länder där djurhållare, som har gjort sig skyldig djur-

skyddsbrott har flyttat någon annanstans och fortsatt med samma verksam-

het. Det kan man komma till rätta med i och med den här förändringen av 

lagstiftningen genom ett grovt djurskyddsbrott innebär att man får djurhåll-

ningsförbud.  

Det som man kan fundera på här och som vi får titta på i social- och miljö-

utskottet, är om det finns någon skillnad mellan djurskyddsförseelse och 

lindrigt djurskyddsbrott, vilket båda kan leda till böter. Där har jag haft svårt 

att se en riktig skiljelinje. De kanske kan gå in i varandra, men benämningar-

na blir olika och straffskalan blir på liknande nivå. Det är bra att vi får den 

här moderniseringen av straffbestämmelserna genom den här framställning-

en. Tack! 

Talmannen 

Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. 

Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.      

Andra behandling 

6 Posttjänster 

Lagutskottets betänkande (LU 22/2010-2011) 
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Landskapsregeringens framställning (FR 15/2010-2011)  

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. Ingen diskussion.  

Detaljbehandlingen vidtar. Förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen 

om posttjänster föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med lagutskottets förslag. 

Lagförslaget är bifallet. Ärendets andra behandling är avslutad.  

Föredras 

7 Information om kommunalvalet 

Landskapsregeringens svar 
Ltl Carina Aaltonens enkla fråga (EF 21/2010-2011) 

En enkel fråga ska läsas upp av frågeställaren och därefter ger lantrådet eller därtill ut-

sedd 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 

Valdeltagandet för inflyttade har varit mycket lågt i de senaste valen. Målet 

bör vara att många röstar i höstens val och särskild uppmärksamhet bör äg-

nas de med annan etnisk och språklig bakgrund. Enligt landskapslagen om 

lagtings- och kommunalval ska landskapsregeringen i mån av möjlighet i god 

tid underrätta alla som har rösträtt i kommunalvalet om rösträtten och rätten 

att kandidera.   

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbö-

rande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga: Vilka insatser 

har landskapsregeringen vidtagit för att informera inflyttade om deras demo-

kratiska rättigheter att delta och rösta i kommande kommunalval? 

Minister Roger Eriksson 

Herr talman! Landskapsregeringens information om valet, de kommande va-

len, lagtings- och kommunalval, riktar sig inte enbart till enskilda grupper 

utan informationen riktar sig till alla som har rösträtt i kommunal- och/eller 

lagtingsvalet. Vår ambition är också i likhet med frågeställarens att många 

människor ska ställa upp till val, att det ska vara en livlig valaktivitet.  

Frågeställningen är närmast vilka åtgärder landskapsregeringen har vidta-

git för att informera de inflyttade om deras demokratiska rättigheter. Jag kan 

informera om att i det här skedet är det viktigt att hålla i minnet att land-

skapsregeringen redan har vidtagit vissa informationsåtgärder att framledes 

informera medborgarna om lagtings- och kommunalvalet i höst, kanske de 

viktigaste demokratiska rättigheterna som vi har. Grupper, som frågan avser, 

nås bl.a. genom olika annonser, särskilt omnämnande där det kommer att 

annonseras att det här, kommunalvalet, gäller utländska medborgare och fin-

ländska medborgare som saknar åländsk hembygdsrätt. Jag vill också upp-

repa, herr talman, att vi även redan har utfört vissa åtgärder och kommer 

fortsättningsvis även att göra detta.  

I dagsläget kan nämnas att på landskapsregeringens valhemsida, som finns 

aktiverad, finns en omfattande information om rösträtt, hur man röstar och 

hur det går till i praktiken och alla praktiska frågor som dyker upp. Det här 
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kan man gå in och se på hemsidan val.ax. Hemsidan är aktiverad och finns 

alltså redan. Det är också så att alla som har rösträtt i båda, eller någotdera 

valet, får hemsänt ett röstkort där såväl röstningsställe som förfaringssätt ges. 

Alla hushåll får också broschyren, Så här röstar du. I den redogörs för bl.a. 

vem som har rösträtt, hur det går till att rösta och olika sätt man kan rösta på, 

även praktisk information som hur valsedlarna ser ut, hur förhandsröstnings-

systemet fungerar m.m. finns i broschyren. Informationen ska vi också gå vi-

dare med.  

Det nämndes också i frågan om valdeltagandet och vi konstaterar att vi har 

samma ambition som tidigare att det ska höjas och vara så högt som möjligt. 

Vi har också kontrollerat upp statistiken och där har vi konstaterat att den 

senaste utvidgningen av den kommunala rösträtten har påverkat valdelta-

gandet marginellt. Det visade sig också att röstdeltagandet är något högre för 

kvinnor och lägre för män, det är också lite sämre i de lägre åldersgrupperna. 

Med andra ord kan man säga att generellt är det som i samhället i övrigt. Vi-

dare herr talman, kan man också beakta i den här frågan att mobiliteten är 

ganska stor, dvs. in- och utflyttningen speciellt i de lägre åldersgrupperna är 

ganska hög på Åland.  

Jag vill också i det här skedet påpeka att det finns skäl för alla som kom-

mer i kontakt med inflyttade att hjälpa till, att flera, såväl politiska organisat-

ioner, frivilliga organisationer som alla lagtingsledamöter och övriga med-

borgare, informerar nyinflyttade om rösträtten. Det är en viktig, fin rättighet 

och att kandidera och att man ska använda sig av de här politiska rättigheter-

na.  

Avslutningsvis kan också nämnas att de politiska organisationerna på 

Åland kan anses ha ett särskilt ansvar för att informera om det politiska livet 

på Åland speciellt om vi beaktar att de politiska organisationerna får ett sär-

skilt understöd för politisk information och verksamhet.  

Ltl Carina Aaltonen 

Herr talman! Det är ganska oroande att det är så pass många som hade röst-

rätt i senaste val som inte gick till valurnan i kommunalvalet. 2007 fanns det 

2 715 personer som saknade hembygdsrätt, men som hade rösträtt i kommu-

nalvalet. Av dem röstade 37 procent medan nästan 71 procent bland de per-

soner som hade hembygdsrätt gick och röstade. Särskilt beklämmande är det 

när man ser att de som har utomnordiskt medborgarskap och som har röst-

rätt, av dem röstade bara 23 procent. Det är oroande att de personerna inte 

känner till sina rättigheter, att man kan få rösta, hur man gör och varför.  

Det har varit oerhört svårt att få fram en samlad översikt över de åländska 

valsystemen. Socialdemokraterna har i vinter haft en rysk-judisk praktikant 

som har ägnat en stor del av sin tid till att få in information om det åländska 

valsystemet och det var väldigt svårt. De personer som han ringde till kände 

inte till hemsidan, val.ax. Det skulle också vara intressant om ministern 

kunde tala om vilka språk valhemsidan finns på och på vilka språk som val-

broschyrerna kommer att ges ut. Han nämnde annonser, det är också ett pro-

blem att många inflyttare inte läser våra åländska tidningar, om det är där 

man ämnar annonsera. 
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Minister Roger Eriksson 

Herr talman! Det som jag i första anförandet sade och även som ledamot Aal-

tonen nämnde, är att vi alla har ett gemensamt ansvar, politiker och ålän-

ningar, att informera de nyinflyttade om rättigheten, som jag ser det, det kan 

också ses som en skyldighet, att rösta och delta i val. Det är också så att 

val.ax, som jag nämnde, hemsidan som är aktiverad, finns enbart på svenska. 

Här kommer en annan problematik som man bör beakta, enligt självstyrelse-

lagen är vårt ämbetsspråk svenska. Där ser jag inte några andra möjligheter. 

Sedan om man eventuellt kan informera på andra språk i andra medier åter-

står att se. Problematiken är generellt att valdeltagandet tyvärr är ganska lågt 

och som jag just redogjorde för när det gäller statistiksiffrorna som jag har 

tittat på, motsvarar det här i stort sett hur det generellt är i samhället. 

Ltl Carina Aaltonen 

Herr talman! Partierna har naturligtvis ett ansvar och jag kan garantera mi-

nister Eriksson att socialdemokraterna verkligen tar sitt ansvar. Vad är då 

myndighetens ansvar? Man säger att man inte kan informera på andra språk 

än bara på svenska. Här tror jag att man skulle kunna göra en insats, om man 

menar allvar att man har en aktiv integrationspolitik, måste man kunna ge ut 

information på andra språk. Så förekommer det på andra ställen i världen 

också. Det som oroar mig är den tredjedel som bor på Åland och är födda på 

annan plats, om de inte på olika sätt kan få tillgång till att känna till sina rät-

tigheter hur man gör och varför, så ser jag det som ett växande problem 

framöver. På många andra platser får inflyttade välkomst- och informations-

paket av sina kommuner där det berättas var man kan få sin barnomsorg och 

var man sköter sig sophantering. Det vore också självklart om man i de in-

formationspaketen kunde informera om den åländska självstyrelsen och våra 

fem olika valsystem. 

Minister Roger Eriksson 

Herr talman! Det är klart att man kan kontrollera upp om det låter sig göras 

att ha en politisk information på andra språk än svenska, men själv ställer jag 

mig nog skeptisk till möjligheten ur lagens synpunkt i alla fall, om man be-

tänker att det är från myndigheten som det ska ges ut, att landskapsregering-

en ska ge ut informationen. I ett färskt exempel visade det sig att det var mot 

lagens anda. Sedan är det ett gemensamt ansvar för oss alla att ge ut inform-

ation och att försöka aktivera våra nyinflyttade att delta i det politiska livet. 

Man bör också beakta att den politiska debatten på Åland, både här i lag-

tinget, landskapsregeringen och ute i kommunerna, vågar jag påstå, försiggås 

enbart på svenska. 

Talmannen 

Landskapsregeringens svar antecknas till kännedom. Ärendet är slutbehandlat. 

Föredras 

8 Målsättning för fiskodlingen 

Landskapsregeringens svar 
Ltl Roger Janssons enkla fråga (EF 22/2010-2011) 

Samma förfarande tillämpas som vid föregående ärende.  
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Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Jag har den 25 mars 2010 fått skriftlig information från rege-

ringens fiskeribyrå enligt vilken landskapsregeringen tillsatt en samråds-

grupp för fiskodlingen. Utifrån resultatet från samrådsgruppen kan detalje-

rade målsättningar och tidsramar tas fram för hur belastningen från fiskod-

lingen ska minskas. Arbetet ska enligt landskapsregeringen presenteras un-

der hösten 2010 och målsättningen slås fast under året. 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbö-

rande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga: Hur ser resulta-

tet av det ovan av landskapsregeringen beskrivna arbetet ut och vilka var de 

målsättningar som landskapsregeringen slog fast under år 2010 i enlighet 

med den givna informationen? 

Minister Katrin Sjögren 

Herr talman! Jag vill inleda mitt svar på ltl Roger Janssons enkla fråga ge-

nom att redogöra kort för lite bakgrundsfakta. Styrdokumentet för att för-

bättra vattenmiljön är åtgärdsprogrammet för Ålands kust-, yt- och grundvat-

ten samt förvaltningsplan för avrinningsdistriktet Åland, allt enligt den 

åländska vattenlagen och EU:s vattendirektiv. Det har varit ett omfattande 

arbete att ta fram programmet och förvaltningsplanen. Vi har den fördelen 

med vår litenhet att Åland utgör ett enda avrinningsdistrikt. Det medför att 

det är lättare att samordna åtgärderna. Det åländska vattnet är nu kartlagt, 

klassificerat och analyserat, kvalitetsmålen är fastställda, ett åtgärdsprogram 

upprättat och lagstadgat. Resultaten kommer att övervakas och rapporteras. I 

förvaltningsplanen får man en helhetsbild av hur det står till med vattenmil-

jön, en beskrivning av vattendistrikt samt vilka miljömål som gäller. Planen 

kommer att fungera som sådan i rapporteringen till EU-kommissionen hur 

Åland genomför vattendirektivet. Åtgärdsplanen är en handlingsplan över det 

som behöver göras för att nå målet, en god vattenstatus senast år 2015.  

Som en del av arbetet med att förbättra Östersjöns tillstånd behöver vi ha 

flera strategier. En strategi är målsättningen att minska belastningen från 

fiskodlingen. Därför tillsatte landskapsregeringen en samrådsgrupp med re-

presentanter från alla berörda parter, miljöbyrån, fiskeribyrån, samt fiskod-

larna. Samrådsgruppens uppgift är att ta fram förslag på målsättningar, be-

hov av utredningar, konkreta åtgärds- och lagstiftningsförslag. Arbetsgrup-

pens mandat sträckte sig i första hand till och med december i fjol, men 

kunde förnyas vid behov. I december konstaterade samrådsgruppen att det 

behövs tilläggstid till mars och sista handen läggs nu på den gedigna rapport 

som beräknas bli klar de närmsta dagarna, veckorna.  

Målsättningen är att allt vattenbruk ska vara kretsloppsanpassat, utreds 

neutralt och en betydande minskning av nettobelastningen ska ske till 2021. 

Rapporten gör det möjligt att fastslå utsläppskrav och -mål. Jag tror att det är 

möjligt att minska belastningen från fiskodlingen i betydande grad och vägen 

dit handlar för det första om att klassificera miljöfoder som bästa tillgängliga 

teknik. Det innebär att vi minskar belastningen från fiskodlingen med 20 

procent. Det skulle ha en tidsrymd på fem år eftersom man då sätter in i fisk-

odlingstillstånden att miljöfoder är bästa tillgängliga tekniken.  

Vidare drivs målsättningen att belastningarna ska minska i betydande grad 

internationellt i samarbetsgrupper. Landskapsregeringen har som målsätt-

ning att bli en pådrivande aktör för en mer hållbar fiskodling på Östersjönivå. 
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Åland ska arbeta för ett utökat samarbete både nationellt, nordiskt och inom 

EU. Här når vi resultat. Landskapsregeringen har från början varit aktivt med 

inom planeringen av ett projekt med syfte att främja hållbara traditionsme-

toder inom vattenbruket som genomförs inom ramen för EU:s Östersjöstra-

tegi, alltså ett av flaggskeppsprojekten.  

Projektet där ansökningshandlingarna nu ligger inne kallas för Aquabäst, 

nya metoder och tekniker för utveckling av hållbar fiskodling i Östersjöreg-

ionen. Den innehåller fem konkreta delområden, informationsspridning, mil-

jölagstiftning och alternativa förvaltningsinstrument, styrning av verksam-

heten till lämpliga områden samt som en konsekvens av det, behovet av ut-

veckling av lämplig teknik, kretsloppsanpassning med hjälp av nya typer av 

fiskfoder samt nya koncept för landbaserad fiskodling. Förutom inom det 

sista delområdet ingår både fiskodling och musselodling i projektet och en 

samordning sker med landskapsregeringens eget pågående musselprojekt.  

Projektet planeras som ett samarbetsprojekt mellan fiskeribyrån och mil-

jöbyrån. Som huvudpartner, som borgar för kvalitet och att vi ska nå framåt i 

frågan, fungerar vilt- och fiskeriforskningsinstitutet i Finland, Ålands land-

skapsregering, Helsingfors universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och In-

stitut for Akvatiske Ressourcer inom Danmarks tekniska universitet. Ålands 

fiskodlarförening deltar också som s.k. associerad partner. Får vi alla de här 

delarna på plats är det inte orimligt att vi till 2021 ska minska belastningen 

från fiskodlingen med 50 procent eller mer. Målsättningen är att ha en krets-

loppsanpassad fiskodling 2030.  

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Tack för svaret. Huvuddelen av det som fanns i svaret finns i in-

formationen som jag har från i fjol från fiskeribyrån, som inte lyder under 

minister Sjögrens ledning utan vi har en annan minister som är ansvarig för 

det. Jag hade egentligen väntat mig ett svar från fiskeribyrån, men nu kom 

svaret från minister Sjögren, som jag vet att har en egen målsättning att göra 

någonting åt fiskodlingsutsläppen och som säkert på miljöministermötena 

skäms över den enorma fosforbelastning som Åland står för per capita.  

Det är intressant att notera att EU har samma inställning till näringen som 

vi har haft i vårt parti. EU-strategin för vattenbruk är framåtsträvande och 

positiv ur näringens perspektiv. Man önskar sig en ökad produktion av mat-

fisk. Vi delar den uppfattningen, men vi vill samtidigt ta ner särskilt fosforut-

släppen. Enligt ÅSUBs senaste statistik var Ålands utsläpp av fosfor 42,3 ton 

under 2009. Mariehamns stad, inklusive industrier, stod för 0,4 ton, alltså en 

procent. De åländska fiskodlingarna stod för 30 ton vilket motsvarar 70 stä-

der av Mariehamns storlek, inklusive industrier. Fiskodlingarna står för över 

65 procent av de åländska fosforutsläppen.  

Enligt ÅSUB har de under den här regeringens tid så långt man har mätt 

ökat från 28 ton till 30 ton. Det här är den utveckling vi har och den fakta-

kunskap vi har bakom oss. Det är naturligtvis bra att veta vad den här rege-

ringen under tre och ett halvt år har planerat att ska hända till 2021 osv. Det 

är jag inte särskilt betjänt av i min enkla fråga utan det var vad samrådsgrup-

pen har kommit till och vad den här landskapsregeringen under sin rege-

ringsperiod avser att åstadkomma. Svaret är att den har fått en förlängning 

till mars 2011 och nu är vi i slutet av april 2011. Frågan är när kommer det 
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här och hur snabbt kommer våra egna insatser för att utveckla fiskodlingsnä-

ringen med ett lägre fosforutsläpp att tal? 

Minister Katrin Sjögren 

Herr talman! Skulle det ha varit lätt att göra förändringen, skulle det ha fun-

nits självklara svar, skulle det ha gjorts för länge sedan. Man måste också 

påminna sig att trots förra mandatperiodens ambitiösa miljöprogram så har 

vi inte brutit trenden för fiskodlingarna ännu. Det finns inga lätta svar. Jo, 

det skulle ha funnits ett lätt svar och det skulle ha varit att vi skulle ha förbju-

dit fiskodlingarna. Då tycker jag att man ska vara tydlig och tala om att vill 

man ha en snabb förändring så ska man förbjuda fiskodlingarna. Det har inte 

varit den här landskapsregeringens målsättning utan det har varit att ha en 

strategi och en plan för hur vi ska kunna minska fosfor- och kväveutsläppen.  

Vi har gjort saker, jag blev faktiskt förvånad att inte mera hade blivit gjort 

när jag tillträdde min post som miljöminister. Jag dammsög allt som man 

hade gjort och som man hade tagit fram. Det man gjorde var att omlokalisera 

fiskodlingarna. Både Finland och Sverige har tagit nya fiskodlingsstrategier 

och där har man inte några konkreta siffror för utsläppsminskningarna var-

ken i Sverige eller Finland. Det är inte försvarbart, men det kan i princip be-

tyda att om vi förbjuder fiskodlingar på Åland så flyttar man till Åbolands 

skärgård eller till Stockholms skärgård. Min övertygelse är att ska fiskodling 

vara försvarbart i Östersjön, ska det gå att odla fisk, ska det vara kretslopp-

sanpassat. Man tillverkar inte foder från de utfiskade världshaven utan man 

gör foder av musslor, svamp, strömming och vassbuk. Då får vi ett krets-

loppssystem som kan legitimera fiskodlingen också i Östersjön. Det finns inte 

några lätta svar, men definierar vi fiskodlingsförordningen, foder som BAT, 

bästa tillgängliga teknik, så kan vi inom några år minska belastningen med 

20 procent. Sedan går vi vidare med de andra åtgärderna. Jag tror att det 

finns en realistisk möjlighet att få en kretsloppsanpassad fiskodling i Öster-

sjön. 

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Vi från vårt parti delar den målsättningen och hoppas att man 

kan utveckla den här näringen, men vi har ett annat problem som jag strax 

ska komma till när det gäller svårigheter att utveckla näringen och som land-

skapsregeringarna, om det är den här eller den föregående vet jag inte, men 

det får vi säkert svar på om en stund. Jag läser i ÅSUBs årsbok att 1996 var 

fosforutsläppen från fiskodlingen 42 ton, år 2000 36 ton och år 2002 22 ton, 

så jag är hemskt glad att under den tid jag satt i landskapsregeringen hade vi 

en halvering av utsläppen från fiskodlingar. Sedan dess har det stabilt legat 

på 28 ton och sista året på 30 ton, så nu har det ökat sedan den tiden. Den 

här utvecklingen är väldigt sorglig.  

Då kommer jag till knäckfrågan, som kanske inte ens ministern har tänkt 

på. Det är när man tillsatte samrådsgruppen så består den av miljöbyråns 

folk, av fiskeribyråns folk och av fiskodlarna. Det är bra att man pratar med 

näringen, men här är det frågan om att vidta åtgärder för att möjliggöra ex-

pansion inom branschen, nytänkande inom branschen, nya initiativ och in-

novationer bortifrån inom branschen osv. för att t.ex. kunna odla andra fisk-

sorter, för att kunna minska miljöbelastningen. Då har landskapsregeringen 

givit direktiv åt ÅMHM som är av den arten att vi har praktiskt monopol 
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inom branschen. Man ger inte nya tillstånd till nya företag så det kan inte ske 

någon nyetablering utan det är bara de befintliga företagen och de är idag tio 

stycken, de har varit betydligt flera förr. När jag var aktiv var de över 20. Det 

är de här tio företagen som kan få fortsätta odla, men inga nya får. Det här 

kommer att påtalas i annat sammanhang här i lagtinget och det är ytterst be-

svärligt just för att få en utveckling av näringen.  

Min fråga till ministern är att om det inte vore skäl att ändra på det här re-

gelverket, direktivet från landskapsregeringens sida. Alldeles särskilt be-

kymmersamt blir det i samrådsgruppen där det sitter sådana som i praktiken 

har monopol på verksamheten, i och med att nya företag inte ges tillstånd. Då 

blir frågan om det är riktigt politiskt att utnyttja sig av dessas sakkunskap för 

att sätta begränsningar på näringen ur miljösynpunkt. Svåra frågor, fru mi-

nister, men de är värda ett svar. 

Minister Katrin Sjögren 

Herr talman! När det gäller trendbrott i utsläppen från fiskodlingarna som ltl 

Roger Jansson hänför till så handlar det om att man hade ett fullständigt 

ohållbart fiskodlingsbruk tidigare. Man hade inga som helst begränsningar 

när det gällde hur man utfodrade. Där tog man krafttag och där bröt man 

trenden. Det var ungefär så långt man kom. Nu finns det andra saker som vi 

behöver göra för att bryta trenden och minska belastningen. Det visar sig 

också i utsläppssiffrorna att när det har varit varma somrar så har vi haft 

fiskdöd. Vem vet vad klimatförändringen kommer att innebära för fiskod-

lingen, det kan bli hela fiskodlingens död i Östersjön, vi får för varmt helt en-

kelt.  

När det gäller samrådsgruppen har det varit ett aktivt ställningstagande 

från landskapsregeringen att ha med fiskodlarna. Det finns med i rapportför-

slaget och det finns också förslag om att öka fiskodlingen, öka belastningen. 

På samma sätt som vi diskuterade när det gällde avbytarverksamheten, är det 

viktigt att föra dialog med näringsidkarna. Sedan är det politik när vi faststäl-

ler utsläppsmålen.  

I samrådsgruppen har det varit både små och stora fiskodlare, jag känner 

inte till, det kan hända att näringsministern vet mera, att det skulle vara ett 

hårt tryck, att det finns näringsidkare som vill ha nyare tillstånd för fiskod-

ling. Det måste jag ta reda på i så fall. 

Talmannen  

Landskapsregeringens svar antecknas till kännedom. Ärendet är slutbehandlat. 

 

Fortsatt enda behandling 

9 Redogörelse enligt 32 § lagtingsordningen för tiden 1 november 2009 - 31 oktober 

2010 

Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande (SjpN 1/2010-2011) 
Landskapsregeringens redogörelse (RS 1/2010-2011) 

Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum.  

Remiss 

10 Vapenamnesti 

Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion (HM 18/2010-2011)  

Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum.  
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Remiss 

11 E-recept 

Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion (HM 19/2010-2011)   

Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum.  

Remiss 

12 Utvärdering av förebyggande ungdomsarbete 

Ltl Mika Nordbergs hemställningsmotion (HM 20/2010-2011)  

Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum.  

Remiss 

13 Demokratiprojekt för elev- och studeranderåden 

Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion (HM 41/2010-2011) 

Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum.  

Remiss 

14 Specialenhet för skolbarn med särskilda behov 

Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 52/2010-2011)  

Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum.  

För kännedom 

15 Ålands delegation i Nordiska rådet berättelse för tiden 1.1.2010 - 31.12.2010 

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse (NRB 1/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum den 29 

april.  

Plenum slutar 

Den 29.04.2011 kl. 09.30 hålls en frågestund och samma dag kl. 10.30 hålls ett plenum. 

Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 19.14).  
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Frågestund 

Frågestund enligt bestämmelserna i 48 § 3 mom. lagtingsordningen (F 2/2010-2011) 

Till dagens frågestund har följande lagtingsledamöter anmält att de önskar ställa en 

fråga: Jan Salmén, Danne Sundman, Barbro Sundback, Johan Ehn, Anders Eriksson, 

vtm Gun-Mari Lindholm, Camilla Gunell, Roger Jansson, Fredrik Karlström, Carina 

Aaltonen och Mika Nordberg  

Enligt 39a § 2 mom. arbetsordningen avgör talmannen vem som ges ordet för att ställa 

en fråga. Talmannen har rätt att förklara frågestunden avslutad även om alla anmälda 

frågeställare inte beretts tillfälle att framföra sina frågor.  

En fråga till en av de närvarande ministrarna får tillsammans med motiveringen, räcka 

högst en minut och svaret på frågan får ta högst två minuter.  

Efter svaret får frågeställaren och den minister som svarat på frågan yttra sig högst två 

gånger. De här anförandena får räcka högst en minut.  

Talmannen har rätt att avbryta diskussionen när han anser den ställda frågan tillräck-

ligt belyst.  

Ltl Jan Salmén 

Herr talman! Jag vill ställa en fråga till minister Katrin Sjögren. 

Minister Sjögren är ansvarig för miljöbyrån inom regeringen. Jag tänkte 

fråga om muddringen och bygget av kajen som har gjorts i Eckerö i Kä-

ringsundsbyn av Strandbybolaget. Jag undrar om ministern är insatt i det här 

ärendet? Är allting i sin ordning, både lagar och paragrafer? Har de följt alla 

lagar och förordningar angående både muddring och byggandet av den här 

kajen och fördjupande av kanalen? Det är ju inte bara en miljöfråga, snart är 

det också en självstyrelsepolitisk fråga. 

Minister Katrin Sjögren  

Herr talman! Också jag har uppmärksammat de senaste dagarnas skriverier. 

Jag förutsätter att tillstånden är i sin ordning. När det gäller muddringstill-

stånd så är det inte ÅMHM, Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, som 

beviljar tillstånd. Jag förutsätter att tillstånd är i ordning och att lagen följs. 

Jag ska kontrollera upp den saken. Det är inte miljöbyrån som beviljar till-

stånd. Det är ÅMHM.  

Ltl Jan Salmén 

Herr talman! Jag har konstaterat att man förut har varit ganska noga med att 

uppdaga när folk t.o.m. har grävt på egna marker och t.o.m. polisanmält dem. 
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Jag hoppas nog att man tar tag i det så att det inte blir olika praxis beroende 

på vad man sysslar med inom markarbeten på Åland.  

Minister Katrin Sjögren  

Herr talman! Självklart. Det är en grundläggande princip att alla ska behand-

las lika. När man går vidare i ett ärende så har miljöbyrån sina rättigheter 

t.ex. när det handlar om naturskyddsbrott.  

När det gäller just muddring så är det ÅMHM som ska agera och i så fall 

vidta åtgärder om man inte tillstånd eller att lagar och paragrafer inte har 

följts. Jag delar den uppfattningen att om man inte muddrar på rätt sätt och 

vid rätt tidpunkt så kan det ha stora konsekvenser för miljön och för fiskbe-

ståndet. Det är en stor och viktig fråga.  

Ltl Jan Salmén 

Herr talman! Jag hade inte tänkt komma med någon tilläggsfråga.  

I den här frågan verkar det också beröra lite jordförvärvsfrågor. I gränsom-

rådet berör det självstyrelsesmyndigheten, att ha övergripande ansvar för det. 

Tack för svaret.  

Minister Katrin Sjögren  

Jag svarar gärna på den frågan också. Jag delar ltl Salméns uppfattning att 

det också tangerar självstyrelsepolitik, förutom miljöfrågor. Det är svårt att 

reglera strandskydd och miljöfrågor i jordförvärvsregler. Min åsikt att vi 

borde ha en övergripande planering på Åland. Vi borde ha ett verkligt strand-

skydd som inte heller bara gäller dem som är under jordförvärvsreglerna utan 

också för oss alla ålänningar. Vi borde ha ett verkligt strandskydd och det har 

vi inte idag.  

Talmannen 

Nästa fråga ges till ltl Danne Sundman. 

Ltl Danne Sundman  

Herr talman! Jag vill ställa min fråga till finansminister Mats Perämaa. 

Det har under den här perioden pågått ett arbete för att börja använda de 

beskattningsverktyg vi redan har, nämligen att ta fram en egen kommunal-

skattelag, vilket många av oss här i lagtinget är väldigt intresserade av. Det 

har funnits en arbetsgrupp som har tagit fram en mellanrapport som har pre-

senterats. Sedan verkar arbetet ha avstannat. Enligt uppgift har inte den här 

gruppen haft möten på väldigt länge. Kommer detta att bli ännu en av de sa-

ker som inte kommer att hinnas med i den här perioden? I så fall är det trå-

kigt eftersom det skulle vara av nöden tvunget att få fram den här lagen och 

anta den. 

Minister Mats Perämaa  

Herr talman! Jag hoppas att det som jag nu säger kan byta den tråkiga stäm-

ningen till någonting mera glädjande. Landskapsregeringen har under den 

här mandatperioden, precis som tidigare landskapsregeringar, hela tiden haft 

en brist på lagberedningsresurser. I samband med att arbetsgruppen, gemen-

samt med kommunförbundet, har jobbat med en ny kommunalskattelag så 

har vi stött på det problemet också vid finansavdelningen. Därför har vi valt 

att upphandla lagberedning där en utomstående jurist skriver den här lagen. 

Det förändrade mandatet för arbetsgruppen, på beslut av landskapsregering-
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en, har getts tid till den 10 maj att komma till landskapsregeringen med ett 

färdigt utkast till en ny kommunalskattelag. Jag ser inga hinder för att det da-

tumet inte ska kunna hålla. Därmed finns det också goda möjligheter för 

landskapsregeringen att kunna leverera en framställning i månadsskiftet maj- 

juni till lagtinget ännu.  

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Det är i så fall positivt att vi får den, om än i elfte timmen hit till 

lagtinget. Vi har inte sett den ännu. Parallellt med alla andra stora tunga 

ärenden som ska behandlas så ska det också finnas energi och tid hos lag-

tingsledamöterna att tas i sig an en så här stor och viktig fråga. Det är hur 

som helst positivt att den kommer. Jag kan stryka det från den i övrigt långa 

listan på icke genomfört politik då.  

Minister Mats Perämaa  

Herr talman! Den listan som ltl Sundman hänvisade till diskuterar jag gärna 

vid något annat tillfälle. Det hinns väl knappast med här idag. Jag menar nog 

att landskapsregeringen har fullföljt väldigt mycket av det som vi förband oss 

till i samband med att regeringsprogrammet tecknades, givetvis med de pro-

blem som den ekonomiska situationen försatte oss alla i.  

Landskapsregeringens och min avsikt är förstås att man ska kunna hinna 

behandla framställningen. Vi hoppas att lagtinget, i sitt sätt att organisera ar-

betet, kan finna tid för att hantera också en åländsk egen kommunalskatte-

lagstiftning. 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Det är en liten annan fråga. Från att ha varit utsvultna och få 

leva på det som man själv producerar här i oppositionen, våra motioner, så 

kommer det nu hel ketchupflaska på en gång som vi ska tugga i oss. Men vi är 

ju beredda att arbeta. Vi får säga som Julius Sundblom sade när han steg 

iland i östra hamnen; ”nu ska vi arbeta” när vi kommer hit för dessa 6 plenum 

i maj. Det är ju positivt att det finns arbete. 

Talmannen 

Nästa fråga ges till ltl Barbro Sundback. 

Ltl Barbro Sundback 

 Min fråga går till minister Perämaa. 

I media idag får vi läsa om ministerns uppfattning om systemet med över-

läggningar mellan landskapet och kommunerna. Ministern säger att det fun-

gerar dåligt, han säger att det är obalans, att finansministern har ett mandat 

att förhandla i regeringen, kommunförbundet har det inte och han säger att 

det är kommunernas fel att det här inte fungerar. Nu är minister Perämaa an-

svarig också för kommunernas ekonomi. Jag tycker att det är lite att skjuta 

ensidigt ansvaret på den andra parten som dessutom är svag och beroende 

gentemot regeringen. Det överläggningssystem som har funnits har ändå 

fungerat någorlunda. Men under den här mandatperioden har kommunerna 

förlorat miljoner i samband med överläggningar med minister Perämaa. Hur 

vill ministern lösa det här?  
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Minister Mats Perämaa  

Herr talman! Själva systemet hur kommunförbundet träffar landskapsrege-

ringen fungerar bra. Vi har överenskommit om ett sätt där vi under både vår 

och höst träffas för att diskutera de frågor som finns på agendan. Vi har en 

initiativrätt från båda håll och vi träffas turvis hos varandra. Jag tycker att vi 

har infört en god systematik i själva mötesförfarande.  

De facto är det på det viset, och jag hävdar att jag inte är ensam om den 

åsikten, att kommunförbundets förhandlare inte till fullo har ett fullständigt 

mandat att förhandla för kommunförbundet räkning. Ja, de kan nog allmänt 

uttala sig om kommunernas behov och behov av resurser. I en förhandlingssi-

tuation mellan två parter är vi sällan i det lyckliga läget att alla kan få allt, att 

man kan enas om att alla får mera. Då blir det fråga om just det som är själva 

avsikten med förhandlingar, att man förhandlar och kommer överens om det 

ena och det andra. Men om bara den ena parten har ett förhandlingsmandat 

och den andra inte har det så blir det en obalans.  

Landskapsregeringen kan ju i kommunalskattelagstiftningen säkerligen 

bestämma via lagtinget om att kommunerna ska ge ifrån sig förhandlings-

mandatet till kommunförbundet. Jag anser, med hänvisning till kommuner-

nas självbestämmanderätt, att kommunerna själva ska hitta en lösning för 

hur man vill att någon ska förhandla för dem. Att vi ska bestämma det rakt av 

är att köra över kommunerna. Som resultat av det som nu sker hoppas jag att 

vi ska kunna hitta en situation där förhandlingarna kan ske på ett mera ba-

lanserat sätt där båda parter har rätt att förhandla. 

Ltl Barbro Sundback    

Jag menar att minister Perämaa har fel. Inte har minister Perämaa något ju-

ridiskt förhandlingsunderlag. Det är lagtinget sist och slutligen som avgör 

överföringarna till kommunerna. Det där är struntprat, helt enkelt. Det är ett 

politiskt mandat via majoritet. Enligt min uppfattning är det också fel att säga 

att systematiken fungerar så väldigt bra. Man var ju överens med kommun-

förbundet om att indexjusteringen av landskapsandelarna skulle verkställas. 

Det var minister Perämaa som sedan i ett annat sammanhang ensidig avvek 

från den överenskommelsen. Det har också funnits en princip att grundbi-

draget ska kompenseras och det var man överens om, men minister Perämaa 

gjorde något annat. Obalansen har nog den här gången kommit från rege-

ringen.  

Talmannen 

Tiden är ute!  

Minister Mats Perämaa  

Jag får väl säga detsamma. Jag hävdar att ltl Sundback har fel i den här frå-

gan. Det finns en obalans utgående från att representanten från landskapsre-

geringen får ett klart mandat att förhandla genom förankring i landskapsre-

geringen, som i sin tur har sin självklara förslagsrätt till lagtinget. Det är ab-

solut lagtinget som fattar beslut i slutändan. Lagtinget har ju gett ett förhand-

lingsmandat, ett beredningsmandat till landskapsregeringen. Det är så som 

det fungerar. Om man skulle systematisera det såsom ltl Sundback säger så 

då är det ju lagtinget som ska förhandla. Det är väl lämpligen talmannen som 

borde förhandla med kommunförbundet.  
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Min strävan med detta är att kommunerna ska kunna organisera sig på ett 

sätt så att förhandlarna kan förhandla och inte bara ställa krav.  

Ltl Barbro Sundback    

Det är inte förhandlingar. Det har aldrig varit det p.g.a. den konstruktion som 

föreligger. Det finns bara politiska grunder för de här överläggningarna. Mi-

nister Perämaa har avvikit från överenskommelse av principiell natur där 

kommunerna har varit överens. Därför har kommunerna förlorat miljoner 

under minister Perämaas ledning.  

Minister Mats Perämaa  

Herr talman! Ja, det är på det viset. Kommunerna kan alltid vara överens om 

att finansiären, dvs landskapsregeringen och lagtinget, ska ge mera pengar. 

Man har en allmän utgångspunkt inför de diskussioner som föregår. I en si-

tuation då man måste diskutera den ekonomiska utvecklingen och hela ser-

viceproduktionens finansiering framöver så då är det faktiskt en förhand-

lingssituation och inte bara en situation där alla ska få allt man vill ha. Jag 

säger inte att kommunerna har agerat på det sättet. När man förhandlar så 

kan det bli fråga om att ge eller ta. Just i det specifika fallet fanns det några 

alternativ till hur landskapsregeringen kunde minska sina kostnader. Valet 

blev att inte indexjustera landskapsandelarna under 2010. Nu indexjusteras 

landskapsandelarna igen, beloppet var väsentligt men det var inte frågan om 

miljontals euro. 

Talmannen 

Nästa fråga ges till ltl Johan Ehn. 

Ltl Johan Ehn  

Herr talman! Jag vill gärna ställa min fråga till minister Katrin Sjögren. 

Ambulanssjukvården på Åland har under många år framgångsrikt skötts 

genom ett samarbete mellan ÅHS och Mariehamn stads räddningsverk. 

Grunden är och har varit att brandmän anställda vid räddningsverket också 

sköter ambulanstransporterna.  

Utvecklingen i omkringliggande områden i Sverige och Finland går nu mot 

att man har större och större specialisering på bemanningen av ambulanser-

na. Man har mer och mer anställda sjukskötare. Detta har lett till att de som 

ska utbilda sig för att kunna jobba i ambulanser här på Åland får ett litet pro-

blem eftersom vi har ett samarbete däremellan.  

Hur ser minister Sjögren på att den här frågan kan lösas framåt? Jag vet 

att man under föregående år hade en tillfällig lösning med en kurs som rik-

tade sig till redan utbildade brandmän. Hur ska vi lösa den framåt för att 

säkra utbildningen för ambulanssjukvårdare? 

Minister Katrin Sjögren 

Herr talman! Det här är en fråga som har varit på tapeten och som inte är helt 

lättlöst. Vi har våra system på Åland som anpassas efter våra små förhållan-

den. Vi har en kompetent räddningstjänst som är både ambulans- och 

brandmän. Att sedan lägga en tilläggsutbildning på dem att man också ska 

vara sjukskötare är ett dilemma. En lösning skulle t.ex. kunna vara att man 

har en sjuksköterska som arbetsledare på den A ambulansen som åker ut på 

prioritet 1 larm. Tidigare har det fungerat på det viset, som också är en möj-

lighet, att ambulansen skulle vara stationerad på akuten. När det är A-larm så 
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bemannas ambulansen med en sjuksköterska från akuten. Ett sådant system 

har man haft tidigare. Jag har faktiskt själv åkt ambulans. Det finns möjlig-

heter. Det är helt riktigt det som ltl Johan Ehn tar upp att vi måste få en lång-

siktig lösning i hela den här frågan.  

I förslaget till ÅHS-lag finns det en egen paragraf om den prehospitala vår-

den. Det förs diskussioner mellan ÅHS och landskapsläkaren om vem som 

ska ansvara över den prehospitala vården. Det finns också ett intresse från 

akuten att ta ett större ansvar. Det har också varit fast i resurser. 

Det här är en fråga som lever i allra högsta grad och vi måste hitta ett eget 

fungerande system för Ålands del. 

Ltl Johan Ehn  

Herr talman! Det gläder mig att höra ministerns svar. Jag tror också det är 

viktigt att utgå från de förhållanden som vi har här på Åland och försöka 

samarbeta så långt det bara är möjligt när det gäller den här typen av frågor. 

Specialisering inom ett sådant här område skulle kunna leda till att vi får ett 

ineffektivare system och dessutom betydligt dyrare.  

Samtidigt är det stora problemet om vi ser framåt, oberoende om man går 

mot en djupare specialisering eller inte, att man ska kunna ge en utbildning 

till dem som ska jobba i ambulanserna i framtiden. Tidigare har man kunnat 

gå ganska mycket kortkurser. Det har varit mindre specialiseringskurser både 

öster och västerut. Det har lett till att man inte har behövt vara sjukskötare. 

Nu finns inte den möjligheten i Sverige längre att gå någon typ av kortare ut-

bildning. Den utbildningen har helt strypts åt. På finska sidan finns i och för 

sig den här möjligheten. Det är framförallt räddningsinstitutet i Kuopio som 

har erbjudit den här möjligheten i samband med att man utbildar sig till 

räddningsman. Men den utbildningen har inte ordnas på svenska under sen-

aste tid. 

Hur anser minister Sjögren att man kunde lösa detta på hemmaplan, eller 

finns det andra samarbeten som man kunde tänka sig?  

Minister Katrin Sjögren  

Herr talman! Det var en lite speciell egen lösning detta också att utbilda am-

bulanssjukvårdare. Om jag helt visionerar så tror att det också kan vara en 

fortsättning men att man har en sjuksköterska som är arbetsledare under ett 

pass som har huvudansvaret för prioritet 1 ambulansen.  

Det finns många frågetecken i hela den prehospitala sjukvården på Åland. 

Vi försöker ta ett helhetsgrepp. Det infattar också helikoptern och det faktum 

att den ska vara som en ambulans för skärgården och sekundärtransporterna. 

Men det innefattar också det som ltl Johan Ehn har tagit upp tidigare att ut-

nyttja de resurser som finns i frivilliga brandkåren. Den här kedjan har flera 

länkar. Vi ska optimera den kedjan så bra som vi bara kan.  

Ltl Johan Ehn  

Herr talman! Fortsättningsvis är jag nöjd med den diskussion som jag hör 

från ministern. Jag tror ändå det är viktigt att man ganska snart får ställ-

ningstaganden från landskapsregeringen om vilken kompetensnivå vi ska ha i 

framtiden vad gäller den prehospitala vården och ambulanssjukvården samt 

hur ska man säkra detta utbildningsmässigt. Det finns ganska många ung-

domar som kan vara intresserade av en framtid inom det här yrket och som 

nu inte riktigt vet vilken väg de ska gå. Därför vore det viktigt att vi får de 
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grundläggande besluten om hur framtiden ska se ut. Utgående från det kan 

man sedan jobba precis enligt det som nu målas upp av minister Sjögren. Jag 

hoppas på att man ganska snart kan få de grundläggande byggstenarna på 

plats, så att våra ungdomar som är intresserade av det här området vågar 

satsa på att utbilda sig inom området och veta att det finns möjligheter att få 

jobb i framtiden.  

Minister Katrin Sjögren  

Herr talman! Den uppfattningen delar jag. Jag tror att vi skulle behöva göra 

ett lite större utredningsarbete eller tillsätta en arbetsgrupp. Frivilliga brand-

kåren har haft den betydelsen att vi har väldigt bra unga människor som ut-

bildar sig både till brandingenjörer och till ambulanssjukskötare. Dem måste 

vi ta vara på efter bästa förmåga och anpassa systemet så att vi får toppkvalité 

på vår prehospitala sjukvård med de förutsättningar och möjligheter som vi 

har på Åland. 

Talmannen 

Nästa fråga ges till ltl Anders Eriksson. 

Ltl Anders Eriksson  

Herr talman! Det är mera en allmänpolitisk fråga som jag tänkte ställa till 

lantrådet, men jag förstår att hon är bortrest och även vicelantrådet. Tradit-

ionellt har ju finansministern haft ett tungt inflytande på den förda politiken. 

Jag vänder mig till finansministern med frågan. 

Sannfinländarnas valframgång verkar ha överraskat många och många 

verkar tagna på sängen. När det gäller Ålands Framtid så har vi länge förut-

spått det här därför driver vi den politik som vi driver. Finland blir nu ett 

ännu mera slutet och främlingsfientligt land. Ett land som glider ännu längre 

bort från de värderingar som gäller här på Åland. Svenska språket får det 

ännu tuffare. 

Med tanke på att jag vet att lantrådet är i Helsingfors och förhandlar om 

åländska frågor framöver så skulle det vara väldigt intressant att veta vilken 

strategi landskapsregeringen har för att möta upp den nya politiska situat-

ionen som gäller i Finland? 

Minister Mats Perämaa  

Herr talman! Jag ska göra det bästa för att svara på två minuter. Den här frå-

gan känns ganska bred, men den är av oerhörd vikt så jag gör så gott jag kan. 

Det politiska läget i Helsingfors ju förstås synnerligen oklart just nu. Från 

den tidigare traditionen med tre stora partier så har det kommit in en ny ak-

tör, sannfinländarna, som kom på tredje plats. Det här kommer givetvis att 

synas i politiken, det får man väl se som klart. 

Den fråga som mest tycks ligga för handen vid regeringsförhandlingarna är 

Finlands medverkan i stabiliserandet av den europeiska ekonomin, Portugal-

frågan. Det här kommer att vara en oerhörd svår nöt att knäcka i regerings-

förhandlingarna, tror jag, Både socialdemokraterna och sannfinländarna har 

sagt att man egentligen inte är intresserade av det här. Vi får hoppas att man 

kommer i hamn till den här delen. 

Jag hoppas för min del att man med lika stor kraft tar tag i den finländska 

ekonomin för att balansera den, för där är också problemen stora.  
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Lantrådet jämte vicelantrådet för fram tre saker som vi vill att ska komma 

med i regeringsprogrammet. Det är frågan om självstyrelseutveckling med 

betoning på det som den parlamentariska gruppen har utarbetat alltså eko-

nomisk utveckling. Vi vill föra fram behovet av att arbeta med svenska språ-

ket. Och vi vill se till, via regeringsprogrammet, att sjöfartens förutsättningar 

bibehålls. Till den delen finns det många delar.  

Vad gäller möjligheten till framgång så tror jag personligen att frågan om 

svenska språket kan få bekymmer. Jag tror att vi har mycket arbete att göra 

vad gäller självstyrelseutvecklingen och den ekonomiska utvecklingen. När 

det gäller frågan om sjöfarten så tror att en ny regering på den här basen 

ändå kommer att jobba för sjöfartens fortlevnad.  

Ltl Anders Eriksson  

Jag noterade att den värderade finansministern kanske mera pratade om vil-

ken strategi regeringen i Helsingfors har. Jag är mer intresserad av vilken 

strategi den åländska regeringen har.  

När det här valresultatet kom föreföll det som en stor överraskning för 

många. Jag tycker att det är ganska naturligt att den åländska regeringen då 

med en gång på måndag morgon drogs samman för att diskutera vad man ska 

göra nu utgående ifrån den nya situationen.  

De här tre punkterna som finansministern nämnde är bra, de är centrala. 

Jag delar också de slutsatser som finansministern drar att bl.a. svenska språ-

ket kommer att få bekymmer. Min huvudfråga är: Vad gör den åländska land-

skapsregeringen då? Var är strategin? Vad kom man fram till på det mötet 

som man hade på måndag morgon, som jag utgår ifrån att man kanske hade?  

Minister Mats Perämaa  

Herr talman! Den här frågan har diskuterats vid många flera tillfällen än den 

måndag morgonen. Med tanke på självstyrelsens utveckling är frågan om hur 

en kommande regering i Helsingfors kommer att hantera våra önskemål den 

absolut viktigaste frågan just nu. Den frågan har diskuterats i många sam-

manhang. Lantrådet har, efter diskussion med regeringspartierna i vår land-

skapsregering, skickat ett till respektive partiledare och framfört just de här 

sakerna. Det torde ha varit redan före valet. Givetvis, oberoende av rege-

ringskonstellationen i Helsingfors, vill vi föra fram samma ärenden. Lantrå-

det har begärt att få träffa de kommande regeringspartiernas partiledare. Det 

är ett arbete som sker som bäst för att föra fram samma synpunkter. Det har 

helt enkelt skett och sker ett politiskt fotarbete på alla plan. 

Ltl Anders Eriksson  

Det är riktigt. Jag vill gärna ta upp den här frågan. Såsom jag ser det står 

Åland i ett vägskäl, finansministern får gärna säga om han har en annan upp-

fattning. Det går inte riktigt att fortsätta på det sätt som man har gjort hittills. 

Som finansministern kommer ihåg när vi hade den allmänna politiska debat-

ten så pekade jag på fem alternativ som man kan jobba för framöver. Den 

gången valde finansministern att göra lite narr av mig, han sade att jag ville 

vara med i den svenska Eurovisions schlagerfestival när jag faktiskt pekade 

på att vi har som ett alternativ att luta oss ännu mera mot Sverige. Eller så 

har vi alternativen självständighet, ramlag eller att jamsa på som vi har gjort 

idag och det tror jag inte håller längre. Jag tror att de här frågorna intresserar 

många ålänningar. Vad kommer man att göra ifrån åländsk sida? Hur ser den 
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åländska regeringen på den nya situationen? För det Finland som vi eventu-

ellt har känt tidigare är inte samma Finland längre. 

Minister Mats Perämaa  

Herr talman! Nej, jag har inte någon avsikt att raljera i den frågan. Om det 

har uppfattats på det viset tidigare så är det beklagligt.  

Nu ska vi ändå komma ihåg att sådana här företeelser, i likhet med det som 

sker i Finland, har skett också i andra länder och då i betydligt mera radikala 

former.  

19 procent stöder sannfinländarna av olika skäl, delvis av immigrationspo-

litiska skäl och delvis p.g.a. av besvikelse över EU som institution. Vi har inte 

ännu sett att den här valframgången förändrar Finland till det inåtvända lan-

det som här befaras via ltl Anders Eriksson. Risken finns, men jag hoppas att 

de andra partierna och politikerna har kraft att stå emot dem. Kommer vi till 

den situationen så då är inte Finland samma land längre. Det är jag den 

första i så fall att beklaga. 

Landskapsregeringen för fram sina synpunkter som är viktiga för oss obe-

roende av regering. Det är någonting som vi fokuserar starkt på den närmaste 

framtiden. 

Talmannen 

Tiden är ute! Nästa fråga ges till vtm Gun-Mari Lindholm. 

Vtm Gun-Mari Lindholm  

Talman! Jag önskar ställa min fråga till minister Roger Eriksson. 

Jag hoppas att min fråga blir ställd till rätt person. Det framgår inte ur 

handlingsprogrammet någonting om integration. Jag hoppas att det ligger 

under kansliministerns verksamhetsområde. 

Det är positivt och en fördel för Åland att många väljer Åland som sin bo-

ningsort. Det är också viktigt att man känner sig delaktig i vårt samhälle och 

att man känner sig som fullvärdiga medborgare så att man inte upplever ett 

utanförskap. Jag hoppas att vi alla är eniga om att det är positivt med inflytt-

ning. 

Landskapsregeringen skriver i sitt handlingsprogram att man ska utarbeta 

en särskild integrationslag. Jag undrar var den lagen är? 

Minister Roger Eriksson  

Tack, herr talman! Kansliavdelningen koordinerar och samordnar de här frå-

gorna som berör integration. Det är riktigt, frågan om ställd till rätt person. 

Sakkunskapen i dessa frågor ligger ute på respektive avdelning, närmast på 

social- och miljöavdelningen, utbildningsavdelningen och delvis också på nä-

ringsavdelningen. Vi har ett projekt som vi har inlett för ganska länge sedan. 

När det gäller den direkta frågan om integrationslagen så har vi kommit 

ganska långt i processen. Vi har haft det till överläggningar i landskapsrege-

ringen. Sedan finns det olika uppfattningar om vi kan ha integrationslag eller 

inte. Problematiken ligger i vad vi har behörighet på och vad vi inte har behö-

righet på. Det som generellt avses som integrationslagstiftning är ofta asyl, 

uppehållstillstånd och sådana saker och det är inte vår behörighet. Däremot 

ska vi reglera dessa områden som berör integrationsproblematiken på de om-

råden där vi har behörighet.  
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Som jag sade så har vi nu haft ett lagförslag till integrationslag till över-

läggning. I praktiken ska det lösa det som mest efterfrågas i vårt samhälle, 

dvs möjlighet att uppgöra integrationsplaner. Här ligger AMS i en nyckelpo-

sition.  

Förutom detta har vi haft en utomstående juristtjänst som har gått igenom 

lagstiftningen. Vi har ett långtgående samarbete med Medis som är inkopplad 

i den här frågan. Vi har en arbetsgrupp som arbetar med frågorna. Tillsam-

mans med Medis har vi kommit fram till slutsatsen att Medis ska fortsätta 

med språkundervisningen, SFI, svenska för invandrare. Medis har synnerlig-

en bra kunskaper på det området. Vi anser det inte nödvändigt att bygga upp 

ett parallellt system. Den här processen ska fortsätta och vi ska komma till 

avtalsslut.  

Vidare har vi, för inte så lång tid tillbaka, anställt en integrationskoordina-

tor som ska suga upp de här frågorna och arbeta på dem på ett praktiskt plan 

och ge signaler till landskapsregeringen om vilka åtgärder som behövs i fram-

tiden i den här frågan.  

Vtm Gun-Mari Lindholm  

Talman! Det blev en slutrapport färdig 2006. Där säger man; ” 2008 ska alla 

tjänstemän inom landskapsregeringen ha fått fortbildning så att man kan 

bemöta inflyttande på bästa möjliga sätt. Det ska finnas ett bas informat-

ionspaket med information om bland annat språkutbildning och annan till-

gänglig vägledning utarbetas. En integrationsutbildning utarbetas i syfte 

att ge vuxna inflyttade språkliga, samhälleliga och kulturella färdigheter 

som gör att de klarar av sina vardagssituationer i sin nya miljö.”   

Vi vet idag att det som man frågar efter både från lagtinget och från sam-

hället är det vardagliga. Man frågar inte efter en lag som reglerar asylsö-

kande. Det är mera det vardagliga, att man klarar av att lära sig svenska, 

undervisning och arbetslivsträning med mera. Det är alltså frågan om att re-

glera det här och ge de här nya medborgarna rättigheter på Åland. 

Talmannen 

Tiden är ute!  

Minister Roger Eriksson  

Tack, herr talman! Det är riktigt. Det är just det som avses med den här integ-

rationsplanen som vi ska kunna stifta här på Åland. Inom det här området är 

AMS i nyckelposition, de ska ha den här rättigheten. I dagsläget förhindrar 

vår lagstiftning det, tyvärr.  

Det som vtm Lindholm tidigare nämnde var ambitionen som vi hade i 

2006 års program. Det är riktigt. Vi hade också ett EU-projekt som gick 

ganska långt. Vi gjorde en förstudie om vilka saker som skulle finnas i det här 

systemet.  Sedan slog den ekonomiska recessionen till så vi sköt upp det här 

projektet ett år, enligt lagtingsbeslut. Sedan när vi till slut ville kontrollera om 

det skulle gå att ha EU-finansiering så föll det på diverse formalia och på 

vissa andra tekniska saker. Det gick inte att ha detta som ett EU-projekt.  

Därför gjorde vi nya slutsatser och anställde en koordinator.  

Vtm Gun-Mari Lindholm  

Talman! Behovet är stort. Behovet är större än de tillgängliga medel idag som 

står till buds för de inflyttade att få undervisning i svenska och få den erfor-
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derliga arbetslivsträningen och utbildningen. Vi ska också kunna ta till vara 

den kompetens som finns bland de inflyttade och alldeles särskilt för att de 

ska känna sig som fullvärdiga medborgare.   

Vi kan bara konstatera att återigen har vi ett exempel på en skrivning, i 

handlingsprogrammet 2007 från landskapsregeringens sida, som inte har 

blivit åtgärdat. Det är ett misslyckande. Vi får hoppas att vi kommer att få 

ordning också på den här sidan från och med hösten.  

Minister Roger Eriksson  

Tack, herr talman! Jag påstår att landskapsregeringen har gjort mycket i den 

här frågan. Vi har budgeterat ganska mycket för de här frågorna. Om jag 

minns rätt så var det 300 000 euro till Mariehamns stad för Medis verksam-

heten. Vtm Lindholm och jag har en samsyn att språket är i centrum. Det är 

just det som vi har betonat. Därför kommer vi att ha ett avtal med Medis som 

har de här kurserna SFI 1,2,3 svenska för invandrare. Det som är viktigt för 

att komma ut i arbetslivet och bli delaktig i det åländska samhället är kun-

skaper i svenska och det har vi betonat. Vidare har vi integrationskoordina-

torn som ska jobba med de här frågorna i praktiken och suga upp och fånga 

upp vad som behövs. Landskapsregeringen har beredskap att förslå lagänd-

ringar eller andra saker som behövs för att kunna få integrationssystemet att 

fungera.  

Talmannen 

Nästa fråga ges till ltl Camilla Gunell. 

Ltl Camilla Gunell 

Jag ber finansministern komma upp.  

Min fråga rör sjötrafiken. Eftersom finansminister har hand om både avtal, 

ekonomi och avgiftspolitiken så är det några frågor som jag gärna skulle vilja 

ställa.  

Jag undrar om finansministern idag ser på privatiseringar inom skärgårds-

trafiken som en metod för att få ned kostnaderna? Har det några ekonomiska 

vinster? Vad har landskapet att vinna på det? Är det i så fall en politisk fram-

komlig väg enligt finansministern?  

Minister Mats Perämaa  

Herr talman! Det är också en ytterst bred, vid och stor fråga.  

Resultatet av en privatisering är någonting som man inte vet resultatet på 

förhand utan först efter att det är gjort. Man kan omöjligen på förhand svara 

på om det leder till ekonomisk inbesparing. Det här är någonting som många 

gör. Landskapsregeringen har också vidtagit sådana steg. Man gör det för att 

man vill fokusera på kärnverksamheterna och ha privata aktörer för att utföra 

annat.  

Sedan finns det de facto bekymmer i lagstiftningen gällande privatisering 

av fartyg. Det tycks i varje fall vara så. Det kan vara någonting som medför att 

man måste ompröva eventuella planer. Det kan vara mera fördelaktigt för ett 

företag utifrån, som ger ett anbud på sjötrafik, än för inhemska företag i för-

hållande till den personal som jobbar i landskapets anställning på fartygen 

just nu. Rättigheten för personalen att flytta med till det nya fartyget är större 

i förhållande till om det är ett inhemskt företag som bjuder på det mot ett fö-

retag utifrån. Det här komplicerar frågan ytterligare oerhört. Det betyder att 
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man måste tänka oerhört noga på hur man gör det här. Jag tror inte att det 

finns någon som har en vilja att styra det här så att det blir bolag utifrån, ut-

anför landskapet, som driver våra fartyg. Den här frågan diskuteras som bäst. 

Ltl Camilla Gunell  

Man har redan under en tid haft vissa privatiseringar. Man måste ju ha gjort 

några slags ekonomiska slutsatser om huruvida det har varit lönsamt för 

landskapet. Den politiska grunden till privatiseringar måste väl vara att det 

faktiskt bidrar med ekonomisk vinning för landskapet del. Då borde man väl 

veta om det finns någon ekonomisk vinning med att hålla på att jobba med de 

frågorna.  

Tror ministern ännu på den metoden som ett sätt att faktiskt få ner kost-

naderna för trafiken? Sedan skulle jag kort också vilja höra hur ministern i 

dagsläget ställer sig för införandet av passageraravgifter? Det är ju någonting 

som man har sagt i budgeten att man ska göra. Är det ännu aktuellt och är det 

lagligt och möjligt?  

Minister Mats Perämaa  

Nu blir det flera tilläggsfrågor och jag har en minut på mig att svara.  

Den första frågan gällde privatiseringen. Landskapsregeringen tror inte att 

det underlag som finns, som resultat av tidigare privatiseringar, helt fullt du-

ger som ett fullständigt underlag för att bedöma hur en utveckling skulle 

kunna bli i framtiden om man privatiserar. Delvis för att i de avtal som skrevs 

då fanns det mycket öppningar i som tyvärr ledde till att man kom i en kon-

fliktsituation när man skulle avgöra vems skyldigheter det var att stå för vissa 

kostnader. Det fanns så pass mycket brister i de upphandlingarna så att det är 

svårt att ha dem som ett bestämt underlag för analysen framöver. Jag hävdar 

att det är först i samband med en privatisering som man verkligen kan se ifall 

det leder till kostnadsinbesparingar.  

Jag kan uttala mig väldigt klart från landskapsregeringen att om vi skulle 

gå vidare med frågan så måste det leda till kostnadsinbesparingar för att man 

ska verkställa det. Det håller jag absolut med om. 

Ltl Camilla Gunell  

Då kanske jag kan upprepa min fråga om avgifterna. Är avgifterna fortfa-

rande en fråga som är aktuell inom landskapet? Man har ju skrivit det i bud-

geten för 2011 att man avser att införa passageraravgifter. Vi vet att frågan 

inte är så enkel med tanke på utvecklingen i Åboland, där man slopade de här 

avgifterna. Är frågan fortfarande aktuell inom landskapsregeringen? Tänker 

man införa passageraravgifter på landskapets färjor? Har man i så fall lagstöd 

för att göra så? 

Minister Mats Perämaa  

Herr talman! Jag är givetvis medveten om det som står i budgeten. Tills det 

korrigeras så måste jag säga att det är någonting som bereds på någon nivå. 

Det blir inte att införa avgifter under det här året och inte till den här sä-

songen. Det kommer inte att ske. Det finns frågor att lösa där också. Det finns 

rena rationalitetssaker att lösa där. Det betyder en viss byråkrati om man ska 

fortsätta att ta biljettavgifter person för person. Det måste finnas elektroniska 

hjälpmedel i så fall. Trafikministern borde svara på det här, men jag bedömer 

att frågan inte är högst prioriterad just nu. 
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Talmannen 

Nästa fråga ges till ltl Roger Jansson.  

Ltl Roger Jansson  

Herr talman! Jag skulle vilja för en liten mikrodiskussion med miljöministern 

om avfallshantering. 

EU-regleringen inom avfallsområdet är till för att man ska skapa ett brett 

samarbete. Vår egen lagstiftning inom området utgår också från att man 

måste samordna resurserna och försöka samarbeta för att få det att fungera 

inom det här området. Och för att minska det som tidigare var aktuellt att det 

blev mycket sopor liggande i skogarna och på andra ställen. Den tidigare av-

fallsplanen liksom avfallsplanen för 2010, som den här landskapsregeringen 

står för, predikar samma sak.  

Liberalerna gick in i valrörelsen och in i det här regeringssamarbetet med 

målsättningen att slå sönder det som man har byggt upp där 80 procent av 

medborgarna vara anslutna till ett gemensamt system. 

Hur tänker nu landskapsregeringen de kvarvarande 7 månaderna försöka 

uppfylla det som EU-regleringen, vår egen lagstiftning och avfallsplanen på-

bjuder när det gäller samarbete?  

Talmannen 

Tiden är ute!  

Minister Katrin Sjögren  

Herr talman! Sitter man på en post i landskapsregeringen, oberoende vad 

man har för partibeteckning, så är man skyldig och ålagd att ha en helhetssyn 

och försöka få ihop olika viljor. Det har inte varit helt lätt när det gäller av-

fallshanteringen. Min utgångspunkt har hela tiden varit att försöka få till 

stånd ett samarbete, hela tiden på vartenda avfallshanteringsmöte som jag 

har deltagit i och det har varit åtskilliga.   

Ser man på hur lagen är skriven idag så skriver den om samordning, det är 

helt rätt, men den är inte tvingande. Det skulle vara ett alternativ att lagstifta-

ren, landskapsregeringen, föreslår en framställning som tvingar samarbete.  

När man bildade MISE så var det ett initiativ från kommunernas sida. Man 

såg att det fanns miljövinster, resurseffektivitetsvinster och man såg också att 

man behövde samla kompetensen.  

Avfallsplanen är skriven som ett samarbete mellan landskapsregeringen 

och alla kommuner. Det finns en grundläggande målsättning och en grund-

läggande idé att det ska löna sig att samarbeta. Landskapsregeringen har i 

flera budgetar skrivit att vi är beredda att delta i finansiering när det gäller in-

frastrukturen i avfallshanteringen för att få till stånd ett samarbete, för att 

värna miljön och för att uppnå effektivitet i hela avfallshanteringen. Det har 

varit en fråga som inte överhuvudtaget har blivit tagen ad notam från kom-

munernas sida.  

 Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Jag vill inte ägna mig åt historia och knappast heller vill mi-

nistern det. MISES sönderfall är nu historia. Man kommer säkert att reda ut 

varför det gick som det gick.  

I avfallsplanen 2010 skriver den här landskapregeringen: ”Av de före-

slagna åtgärderna som nu är specifika för Åland är följande det viktigaste” 
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och så räknar man upp tio stycken. Den första punkten är den viktigaste: ”Att 

klargöra för kommunerna att kommunalt samarbete ger hög kompetens att 

sköta att avfallsfrågorna. Möjlighet att styra utvecklingen på avfallsområ-

det och leder till minskade kostnader tack vare gemensam upphandling av 

avfallstjänster.” Det är så sant, så sant. 

Hur avser landskapsregeringen nu under de kommande 7 månaderna att 

klargöra för kommunerna den här nödvändigheten? Hur kommer man att 

agera och vad räknar man med för resultat?  

Minister Katrin Sjögren  

När det gäller avfallsplanen så var den dels framtagen som ett samarbete mel-

lan kommunerna. Den var också på en omfattande och lång remissrunda. Jag 

kan inte säga att jag är positiv precis när jag funderar på hur det ska gå. Ef-

tersom remissvaren från kommunerna också gav vid handen att de pekade åt 

helt divergerande håll. Vissa kommuner tyckte att landskapsregeringen skulle 

ta ansvar över avfallshanteringen, att vi skulle bli en underlydande myndig-

het. Andra kommuner tyckte att landskapsregeringen överhuvudtaget inte 

skulle lägga sig i den här frågan och inte ha någon åsikt alls eftersom det är 

en sådan extrem kommunal angelägenhet. 

Jag har faktiskt, ltl Roger Jansson, börjat misströsta. Jag tror att den enda 

räddningen för att få en effektiv avfallshantering, kostnadseffektiv och med 

miljön för händerna är någon form av samhällsreform.  

Ltl Roger Jansson  

Fru talman! Ett långt politiskt liv har gjort att man åtskilliga gånger har varit 

beredd att ge upp när det har gällt väsentliga utvecklingsfrågor. Det har visat 

sig att om man är seg och uthållig så går det bra.  

Under den här landskapregeringens egid har avfallsfrågorna tagit ett antal 

steg tillbaka genom att det samarbete som fanns inledningsvis nu håller på 

att falla sönder. När det gäller målsättningen som landskapsregeringen har i 

avfallsplanen så kan man naturligtvis säga att man är beredd att ge upp. Men 

får man det som ansvarig politiker? Får man det när man har skrivit en av-

fallsplan 2010 där det klargörs att det är nödvändigt med ett samarbete? Får 

man då ge upp?  

Därför upprepar jag min fråga: Vad tänker den här landskapsregeringen 

göra för att undvika att vi nu får skogarna och sjöarna fyllda av avfall?  

Minister Katrin Sjögren  

Ingalunda ska man ge upp. Avfallsplanen är väldigt modern och väldigt fram-

åtsyftande. Den nya avfallsplanen är ett av de viktigaste miljödokumenten 

som vi har på Åland. Det finns mycket framåtsyftande miljöpolitik i den pla-

nen. Läser man avfallsplanen så ser man att en del är landskapsregeringens 

ansvar. En stor del är också kommunernas ansvar. Det som har aktualisera-

des med kommunförbundet och de steg som Mariehamn tog ledde till att jag 

gjorde reflektionen; tänk om kommunförbundet skulle ha drivit avfallsfrågan. 

Tänk om man skulle ha lyssnat på glesbygden, skärgården och staden. Det var 

det som var det stora misslyckandet med MISE. Det var ett skolboksexempel 

på där man inte hade vare sig resurser, målsättning eller en klar bild initialt. 

Det är det som vi delvis skördar frukterna av nu.  

Vi fortsätter med att erbjuda infrastrukturstöd, vi fortsätter med att verka en-

ligt avfallsplanens intentioner men vi ger inte upp. 
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Talmannen 

Nästa fråga ges till ltl Fredrik Karlström. Talmannen kommer att tillåta att alla talare 

kommer att få ställa sina frågor. Vi kommer att gå lite över tiden.  

Ltl Fredrik Karlström 

Tack fru talman! Jag önskar att finansministern kommer upp till podiet. 

Vi har ju fått den första tilläggsbudgeten för det här året. I den fanns det 

inte något extra anslag för ett projekt som jag har fått till min kännedom att 

kommer att kosta mera, nämligen landskapsregeringens projekt om att reno-

vera Jan-Karlsgården. 

Som ministern minns så skrev jag en finansmotion till budgeten där jag 

ifrågasatte upphandlingen av Jan-Karlsgårdens verksamhet. Nu har det 

kommit till min kännedom att renoveringen som i budgeten står att ska kosta 

220 000 euro förmodligen kommer att kosta 500 000, 600 000 eller kanske 

700 000 istället.  

Min fråga lyder: Är det inte dags att titta över den här upphandlingen en 

gång till eftersom förutsättningarna uppenbarligen nu har ändrat ganska 

mycket från upphandlingsförfrågan som gick ut? Sedan en följdfråga: Vet 

minister vad renoveringen nu kommer att innehålla och vad slutsumman 

kommer att bli?  

Minister Mats Perämaa  

Fru talman! Tyvärr blir svaret nej på den punkten. Jag har uppenbarligen 

mindre detaljkunskap i denna fråga än vad ltl Fredrik Karlström har. Någon 

har sagt att det kan hända att den här summan inte räcker till. Jag uttalar mig 

utan att ha information men om det skulle vara på det sättet så är det knapp-

ast en fråga som kan passera utan att lagtinget får ta ställning till den ef-

tersom grundprojektet redovisades i budgetsammanhang. Landskapsrege-

ringen visade vid äskandet av mera pengar till Bomarsundsprojektet att vi kör 

med öppna kort i de här frågorna. Vi vill att lagtinget ska vara medvetna om 

vilka kostnader som kan uppstå. Tyvärr kan jag inte ge mer information än 

det här.  

Ltl Fredrik Karlström 

Fru talman! Kan ministern då vara vänlig och titta på det här projektet en 

gång till och se om det är någonting som håller på att gå åt skogen? Om det 

blir så pass mycket dyrare som de indikationer som jag har fått så är det en 

ganska enorm stor förändring jämfört med hur det är idag. Samtidigt kan 

man se över upphandlingsdirektiven. Hur gick förfrågan ut? Är det ett helt 

annat projekt nu än vad det var när man gick ut med upphandlingen? Man 

kanske borde bjuda ut det igen så att alla eventuella intresserade kunde vara 

med och bjuda på den anläggningen? Kan ministern titta på detta under vårt 

uppehåll i maj så att vi har ett svar när kommer tillbaka. Annars kommer det 

en enkel fråga igen.  

Minister Mats Perämaa 

Fru talman! Jag deltar gärna i diskussioner i lagtinget i alla tänkbara ären-

den. Till denna del så ska uppmärksamma vicelantrådet som, i egenskap av 

sina ansvarsområden i landskapsregeringen, har ansvaret för den frågan. Jag 

ska berätta att frågan har kommit upp och be henne göra de bedömningar 

som givetvis utifrån hennes position ska göras. 
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Talmannen 

Nästa fråga ges till ltl Carina Aaltonen. 

Ltl Carina Aaltonen   

Talman! Jag skulle vilja ställa min fråga till minister Katrin Sjögren. 

I år är det temaår för det frivilliga arbetet. Målet är att höja kvaliteten på 

frivilligt arbete och erkänna frivilligt arbetets värde och vikt. Från lagtingets 

sida har vi i olika sammanhang efterfrågat en större undersökning om vilken 

ekonomisk och samhällelig nytta som frivilligorganisationerna bidra med det 

till det åländska samhället. Det handlar hur många anställda den frivilliga 

sektorn har när det gäller miljö-, hälso- och socialt arbete osv.  

Emmaus har själva beslutat att utföra en liknande utredning över sin orga-

nisations betydelse för samhällsutvecklingen. Detta har stötts med PAF-

medel. 

Avser landskapsregeringen att själva göra någonting mera för att belysa 

den frivilliga sektorns arbete på Åland under det här temaåret? 

Minister Katrin Sjögren  

Fru talman! Jag har med ltl Carina Aaltonen tillsammans med social- och 

miljöutskottet diskuterat möjligheten för ÅSUB att sammanställa den sta-

tistik som finns. Det har jag framfört till ÅSUB. Jag kan inte ge ett klart be-

sked om det är möjligt och vad det kostar.  

När det gäller det frivilliga arbetets år så är det ett gemensamt projekt och 

en gemensam diskussion både för social- och miljöavdelningen och för ut-

bildnings- och kulturavdelningen. Det ligger uppgifter på utbildnings- och 

kulturavdelningen att göra vissa saker.  

När det gäller social- och miljöavdelningen så har vi just beviljat PAF-

medel till Emmaus. Emmaus är ju en av de största aktörerna när det gäller 

frivilligt arbete.  

Jag kan inte svara exakt nu på om det är möjligt för ÅSUB att genomföra 

den här undersökningen. 

Ltl Carina Aaltonen   

Fru talman! Det skulle vara väldigt viktigt att ÅSUB får uppdraget att utföra 

en sådan här undersökning. Traditionella redovisningsmetoder som enbart 

fokuserar på det ekonomiska resultatet ger inte alltid en så sann bild av den 

faktiska samhällsnyttan. Jag kan ta som exempel svenska myrorna som 

gjorde en costbenefit analys 2008. Där visade man att varje satsad hundra-

lapp gav 650 kronor tillbaka i samhällsnytta. Som jag ser det torde det ligga i 

landskapets intresse att undersöka vilket mervärde som hela det åländska 

föreningslivet får när man går in och stöder föreningar med PAF-medel. Jag 

ser fram emot en ÅSUB undersökning. 

Minister Katrin Sjögren  

Talman! Jag delar den uppfattningen. Jag tror att det är en allmän åsikt 

bland kommunerna, politikerna, landskapsregeringen och lagtinget att den 

tredje sektorn har en enorm betydelse. Det finns en del material nu. Man har 

till exempel utvärderat den frivilliga brandkåren på rikssidan. Man har kon-

staterat att bygga upp en organisation som den frivilliga brandkåren skulle 

kosta enorma summor för samhället. Det är ställt utom allt tvivel att den 

tredje sektorn gör en enorm insats.   



  

  843 

När det gäller ÅSUB undersökningen så ska jag påminna om den igen om 

det finns möjlighet.  

Talmannen 

Nästa fråga ges till ltl Mika Nordberg.  

Ltl Mika Nordberg   

Talman! Jag skulle vilja ställa min fråga till ”andre vicelantrådet” Perämaa. 

I princip blev min fråga redan upptagen av min kollega Anders Eriksson. 

Jag vill fortsätta lite ändå när det gäller landskapsregeringens strategi angå-

ende kontaktytorna i Helsingfors. Efter valet har kartan ritats om när det gäl-

ler representationen. De tre största partierna som representeras nu i riksda-

gen så var 2/3 av dem i tidigare oppositionsställning. Det betyder att den 

mest troliga sammansättningen av den nya regeringen så kommer 2/3 att 

vara nya även för vår landskapsregering. Jag tycker mig se ett mönster och 

även när man läser tidningarna att man förlitar sig väldigt mycket på SFP och 

att SFP ska komma med i den kommande regeringen. Personligen tror jag 

inte att SFP kommer att vara med. Har man nu börjat skissa på nya kontakty-

tor och nya möjligheter? 

Talmannen 

Tiden är ute!  

Minister Mats Perämaa  

Fru talman! Inte bara skissat, utan med den självklara skyldighet som en 

landskapsregering i en sådan här situation har, som en del av landet och med 

en självstyrelselag som reglerar vårt umgänge med riksmyndigheterna och 

med regeringen i Helsingfors, så har vi vidtagit åtgärder för att vara i kontakt 

med partierna. Inte bara de nu tänkbara partierna utan med alla partier, men 

kanske med speciell fokusering på dem som nu torde ingå i regeringsmajori-

teten. Som jag sade här tidigare så sker det arbetet både i skriftväxling och 

genom att upprätta personliga kontakter. De sakerna har redan gjorts tidi-

gare också. Det ena partiet, som nu tycks bli med i den kommande regering-

en, socialdemokraterna, har varit med hur länge som helst i den finska politi-

ken och med dem har åländska politiker och regeringen haft kontakt med.  

Ltl Mika Nordberg   

Talman! Tidigare här hade jag en motion i lite samma ärende där jag föreslog 

att man ifrån landskapsregeringens sida borde bjuda in de nya riksdagsleda-

möterna från riksdagen. 83 riksdagsledamöter av 200 är helt nya, förstagångs 

riksdagsledamöter. 

 Vi har även i media kunna läsa att man ser fram emot att SFP ska komma 

med i den nya regeringen. Jag tror för min del att det till och med skulle vara 

till gagn för Åland om SFP inte skulle vara med i den nya regeringen just tack 

vare att vi skulle ha möjlighet att kunna söka oss nya kontaktmöjligheter och 

nya sätt att kommunicera med nya människor. Det resultat som det tidigare 

starka samarbete med SFP har resulterat i när det gäller EU-

parlamentsplatsen, Lissabon, vindkraftspaket så tycker jag inte att ha varit så 

där väldigt lukrativt. 
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Minister Mats Perämaa  

Fru talman! Min bedömning är nog att det är ett förhastat ställningstagande 

att säga att det vore bättre för oss om SFP inte ingår i regeringen. Till den de-

len vill jag kraftigt markera att jag har en avvikande åsikt. Det ena utesluter 

inte det andra gällande kontakter. Kontakter ska vi ha med andra partier vid 

sidan av de kontakterna. Som exempel på det goda som kontakter med SFP 

kan föra med sig visade det senaste EU-parlamentsvalet. Där vi nu har en 

SFP parlamentsledamot, Calle Haglund, som har ett väldigt gott samarbete 

med den åländska regeringen och visar genom sitt handlade att han driver 

också åländska frågor. Jag vill för min del uttala, och jag är säker på att jag 

kan uttala det starkt i egenskap uppenbarligen av ”andre vicelantråd”, att 

landskapsregeringen bedömer det som absolut bäst om också SFP kan ingå i 

regeringen. 

Ltl Mika Nordberg   

Talman! När det gäller EU-parlamentarikern Calle Haglund så är det helt up-

penbart att han har ett starkt hjärta för Åland. Men han har också en liten 

tacksamhetsskuld vad gäller Åland. Skulle inte Åland mangrant ha gått och 

röstat på Britt Lundberg så skulle EU-parlamentarikern Calle Haglund inte 

vara i Bryssel idag. Det var nämligen 3000 röster som avgjorde om vänster-

förbundet eller SFP skulle ha få den sista platsen. Där påverkade de 9000 

röster eller hur många det var från Åland.  

Däremot sade jag inte att jag tycker det är bra att inte SFP skulle vara med 

i regeringen. Jag sade att om det scenariot händer att SFP inte är med i rege-

ringen så tror jag inte att det nödvändigtvis är en katastrof för Åland. Jag ser 

att det finns nya möjligheter att skapa nya kontakter.  

Minister Mats Perämaa 

Fru talman! Det må det stenografiska protokollet kunna bevisa vad som sa-

des. Min minnesbild är att Mika Nordberg här som representerar sig själv, 

och möjligen de obundna, sade att det kanske vore bättre om inte SFP skulle 

vara med i regeringen. Det ställningstagandet omfattar inte jag.  

Det ena utesluter inte det andra. Det är självklart att SFP som värnar om 

det svenska språket, ändå är ett litet parti vid vilken regering som helst. Det 

finns större aktörer. Vi måste driva våra saker via alla de partier som har sa-

ker och ting att säga både i den nuvarande blivande regeringen och också i 

anda partier. Att knyta politiska kontakter, göra fotarbete är väsentligt och 

viktigt och det ska göras på alla tänkbara plan.    

Frågestunden slutar 

Frågestunden är därmed avslutad. Nästa plenum hålls idag kl. 10.30. Frågestunden är 

avslutad.  
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Ltl Fredrik Karlström 

Fru talman! Vid bordlade det här ärendet för det är ganska komplicerat. Det 

är 80 sidor lagtext. Det är inte riktigt enkelt med alla svängar när man läser 

igenom det.  

Jag ska inte förlänga det här ärendet så mycket längre. Jag har möjlighet 

att påverka innehållet i arbetet i utskottet. Det finns några punkter som jag 

återigen vill nämna och som jag tycker att är tokigt att det har gått på det här 

sättet.  

För det första, tidpunkten, en arbetsgrupp utsedd av regeringen har jobbat 

med det etermediapolitiska programmet parallellt. Nog borde ju det arbetet 

ha varit klart före vi ska behandla en lag som en lagberedare har jobbet med i 

6-7 månader och som jag i 20 år har väntat på. Jag skulle ha velat se lite nya 

politiska viljor och visioner angående hur man ska kunna använda de 

åländska möjligheterna i självstyrelselagen genom att använda radio- och te-

levisionslagen på ett sätt som skulle kunna dra nya företag till Åland.  

Vi vet idag att kanal 5 och TV 3 bl.a. har sänt ifrån London de senaste 15-

20 åren. Varför har de gjort det när de kunde ha varit på Åland om vi hade 

haft en lagstiftning som hade varit lika gynnsam för dem?  

Definitionerna är svåra att bedöma i den här lagstiftningen. Vad är en TV-

mottagare? Vi diskuterade det förra gången också. Fortfarande är det många 

öppna frågor i det.  

Avgiftsmodellen är tokig med den här lagen. Man har kommit fram med en 

lag som vi i utskottet ska behandla som säger att vi ha TV-licensavgiften kvar.  

Centern meddelade att de var intresserade av en mediaavgift. Liberalerna 

var med på det tåget ett tag men sedan hoppade man av och sade att man inte 

är intresserade längre. Vad ska vi i utskottet egentligen jobba med? Med 

tanke på vad vi hörde så vet vi att lagberedningen har varit överbelastad, de 

har haft för lite folk och det finns alldeles för mycket som borde göras. Varför 

har man då suttit och jobbat på en lag med en avgiftsmodell och kommit fram 

till att man nu ska redovisa hur många televisionsmottagare man har. Vi i 

lagtinget och utskottet ska då jobba vidare på landskapsregeringens förslag 

om att avgiftsmodellen TV-licensen ska vara kvar. Vi vet att liberalerna tycker 

på ett sätt och centern tycker på ett annat sätt. Undertecknad har i tio års tid 

förespråkat att finansieringen ska gå via skatten och att avgiftsmodellen är 

fel. Det känns lite konstigt att vi ska sitta i utskottet och jobba vidare på det 

här lagförslaget.  

Sedan finns det många öppna frågor. Det finns många politiska ställnings-

taganden som jag tror att landskapsregeringen inte står bakom. Man har inte 

behandlat det här politiskt utan man har bara gjort en teknisk förändring i en 

lag som sett likadan ut i 20 år.  

Vem är ansvarig minister för avgifterna idag? Ska vi jobba vidare och för-

söka hitta ett system för vem som ska ta ansvaret för att avgifterna kommer 

in? De som betalar licens minskar. Är det finansministern, kulturministern 

eller kansliministern som ska se till att avgifterna verkligen kommer in? I det 

här lagförslaget vill man fortsätta på det sättet.  

En vanlig person borde kunna läsa i lagen vad det är som gäller, utan att 

behöva gå in i detaljlagstiftningen, i detaljmotiveringen eller i den allmänna 

motiveringen i lagen. Det kan man inte riktigt i den här lagen. Även när man 

går in i detaljmotiveringen så har man svårt att förstå vad paragraferna bety-

der.  
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En intressant paragraf är § 15: Kommersiella meddelanden som är skadliga 

för hälsa, säkerhet och miljö. Vad betyder det? I detaljmotiveringen kan man 

läsa man vad det står om § 15. Läser ni där så kommer ni inte att kunna svara 

på min fråga om vad som är skadligt för hälsa, säkerhet och miljö. Borde man 

inte kunna det i en lag?  

Det här är en lag som har kommit till p.g.a. EU-direktiv och AV-direktivet. 

Det är väldigt svårt att veta, och det ställde vi frågor om också förra gången, 

vad är egentligen det som EU-direktivet tvingar oss att genomföra och vad är 

den egna lagstiftningen? Jag tror att det kanske är för svårt för ministern att 

reda ut det nu. Vi får väl sätta oss ner några timmar i utskottet och reda ut 

det.  

Det finns några huvudpunkter i den här lagen; tidpunkten, det etermedia-

politiska programmet som borde ha varit här och jag saknar också den poli-

tiska viljan och visionerna för att kunna använda de verktyg vi har i självsty-

relselagen. Det här är ett verktyg för att kanske kunna locka hit fler företag. 

Har man tittat på den möjligheten i det här lagen? Svaret är tyvärr nej. 

Det är bara för utskottet att sätta igång och börja jobba och så får vi se vad 

vi kommer tillbaka med. Vi får förmodligen inse att vi kanske jobbar i onödan 

eftersom det i etermediapolitiska programmet troligtvis kommer att säga att 

finansieringssystemen ska vara någonting annat. Så här fungera det, fru tal-

man.  

Minister Roger Eriksson, replik  

Tack, fru talman! Det etermediapolitiska programmet är på väg hit till 

lagtinget. Det har utarbetats av vicelantrådet Britt Lundberg. När vi dis-

kuterade det här så hade vi frågorna också upp i landskapsregeringen, vi 

stämde av och jämförde med de synpunkter som har kommit fram i det 

etermediapolitiska programmet. Vi tog in i vissa paragrafer, 3,24, 28 och 

30 i den här framställningen. Vi har beaktat frågorna som framkom från 

arbetsgruppen som gjorde upp det i etermediapolitiska programmet. Vi 

har stämt av och försökt vara flexibla.  

Som ni alla känner till, efter tidigare debatt, så finns ett motiverat ytt-

rande. Vi har en domstolsprocess framför oss. Det här lagförslaget beak-

tar gällande lagstiftning och AV-direktivet. Det här är ett sätt att få det 

enhetligt och bra.  

Ltl Fredrik Karlström, replik  

Fru talman! Det här svarade inte på någon av mina frågor förutom att 

den etermediapolitiska arbetsgruppen har varit i kontakt med mi-

nistern. Fortfarande borde ju lagtinget ha fått en möjlighet att debattera 

det etermediapolitiska programmet. Kanske lagtinget tycker helt an-

norlunda? Då har man de facto jobbat ganska mycket i onödan med av-

giftsfinansieringssystemet. Nu ska utskottet sätta sig ner om någon 

vecka och börja behandla den här framställningen. Än så länge vet vi 

inte om liberalerna och centern tycker olika. Man har uppenbarligen 

gått ut i media och meddelat att man tycker olika. Centern tycker fortfa-

rande att mediaavgiften är en bra väg och liberalerna har sagt att man 

vill ha kvar finansiering genom systemet med TV-licens. Undertecknad 

tycker att vi ska sköta det genom skatten. Kanske en majoritet i lagtinget 

skulle gå med på den argumentationen också om man skulle få debat-
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tera det här ordentligt en gång. Nu är det så här. Vi får jobba extra i ut-

skottet igen, kanske helt i onödan. 

Minister Roger Eriksson, replik  

Tack fru talman! Inte behöver lagtinget jobba i onödan, den saken är 

helt klar. De här frågorna som ingår i det här paketet måste skötas enligt 

direktivet. Den fråga som har blivit oklart är just mediaavgiften och 

finansieringen. Man kan också anse att det är viktigt att lagtinget får de-

battera den frågan för att se hur vi ska vi gå vidare och vad lagtinget 

tycker. Den frågan har visat sig vara komplicerad och inte helt lätt. 

Sedan en liten kommentar om det som nämndes om § 15. Det mots-

varar i stora drag landskapslag om rundradioverksamhet § 2, kabelut-

sänningar till allmänheten § 4 och AV-direktivet artikel 9. Det gäller 

egentligen för samtliga paragrafer. 

Ltl Fredrik Karlström, replik  

Fru talman! Det är det som jag är lite upprörd och ledsen över att man 

inte har tittat igenom paragraferna och kanske moderniserat och gjort 

om dem med tanke på att de 20 år gamla. Nu har man alltså gjort en 

teknisk kopia på våra tidigare lagar och kombinerat ihop dem lite med 

AV-direktivet. Det har resulterat i en salig blandning där man inte rik-

tigt vet vad som är AV-direktivet, vad som är EU:s direktiv som vi måste 

genomföra och vilka paragrafer som vi själva har möjligheter att på-

verka. Det är det som jag har saknat, exempelvis § 15 och detaljmo-

tiveringen i § 15 tycker jag att man kunde skriva på ett annorlunda sätt. 

Man skulle kunna förtydliga lite mera. Det finns många andra paragra-

fen här också som vi i utskottet kommer att behöva titta in i mycket dju-

pare.  

Skulle man från landskapsregeringen ha haft en politisk vilja och en 

politisk vision om hur man vill använda våra självstyrelseverktyg gäl-

lande radio- och tv-frågor så hade inte i framställningen sett ut så här. 

Om man har väntat i 20 år på den och så tar det ännu 20 är till nästa 

gång så kan jag säga att den blir hopplöst föråldrad.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Olof Erland  

Tack för ordet fru talman! Senaste gång den här frågan debatterades var jag 

väldigt konfunderad. Ledamöterna Gunell och Sundman var kritiska till hela 

hanteringen. Ltl Fredrik Karlström hade samma anförande idag i stort sett 

som då, några punkter som är oklara. Sedan var det också en diskussion av ltl 

Johan Ehn om att det här ärendet inte var förankrat på rätt sätt. Ltl Johan 

Ehn förde den debatten. Jag konstaterade redan då att vi hade fått det här 

dokumentet. Jag ser också här nu att den 11 mars skickades det ett dokument, 

den officiella remissversionen. Det gick på remiss till de instanser som är be-

rörda; antennföreningar, radio och tv osv. Det gick också till partierna, enligt 

det här dokumentet, och naturligtvis till regeringspartierna. Till den delen så 

förstår jag inte varför detta skulle vara speciellt? När jag såg det här doku-

mentet konstaterade jag att vi har AV- direktivet och vi har en radiolag som 

ska anpassas till detta.  
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Jag begärde ordet för att faktiskt fråga dem som är så kritiska till den här 

radio- och TV-framställningen: Är det fel att utskottsbehandla det och förtyd-

liga t.ex. § 15? Det hänvisas till AV-direktivet och där finns det sedan utred-

ningar och resonemang om vad som är skadligt osv. Det är ju det som utskot-

tets jobb.  

Ltl Sundman hänvisade till körkortslagen. Ja, det var en mycket, mycket 

omfattande debatt om mopeder, mopedbilar, skotrar och körkort. Medan la-

gen som sådan var en implementering av EU-direktivet som i sig var nödvän-

digt och viktigt och lägger grunden för vidare åtgärder. Precis samma sak är 

det här. Den här framställningen är en implementering av direktivet. Direkti-

vet har ett visst syfte. Här handlar det väldigt mycket om reklam, definitioner 

och att man ska få en enhetlighet osv. Det måste göras, det måste implemen-

teras. Då kommer frågan: Ska det här göras allt i ett sammanhang? Ska det 

vara en enhetlig och heltäckande mediapolitik i samma veva som man gör en 

direktiv implementering? Samma sak kunde man säga om körkortslagen. Ska 

det vara hela trafiksystemet och hela trafikplaneringen? Ska vi ha sådana här 

jättestora paket där allt regleras på en gång? Sedan kommer man på att 

någonting borde justeras. I posttjänstlagen justerade vi ett kolon till ett samt 

och några kommatecken och definitioner. Det kan göras på ett relativt enkelt 

sätt i vårt system. I och för sig har vi lagstiftningskontroll och liknande. Men 

ska vi stifta de här helhetslagarna där allt är klappat och klart från början så 

då blir det ännu mera belastning på lagberedningen. 

Jag tycker för min del att principen är den att direktivet har kommit till på 

ett sätt där vi oftast har medverkat i processen. När direktiven, förslagen, 

kommer till landskapet har vi en möjlighet att delta i den processen. Precis så 

gäller också det också för posten och det här TV-direktivet. Sedan gäller det 

att lagstifta så att man har ramen klar. Nästa steg är att föra politik inom de 

ramar som EU-lagstiftningen ställer. Så är det med det mediapolitiska pro-

grammet. Där har man andledning att gå igenom mediapolitiken och se på ti-

digare mediapolitiska program från 90-talet. Där finns public service begrep-

pet osv.  

När det gäller direktivet så anger det ramen för politiken. Det finns ju alla 

möjligheter att diskutera ett mediapolitiskt program inom ramen för vad som 

finns i det här. Det är ju helt olika saker. 

Trafikpolitiken utgår från vad körkortslagen säger. Där kommer inte ut-

bildningsfrågor och andra frågor. 

Fru talman! Så till de substansfrågor som ltl Karlström lyfte upp här. För 

det första tidsfunktionen och att det här borde vara kopplat till mediapoli-

tiska programmet. Ja, anser man det så anser man det. Mina argument är; 

varför ska man binda upp sig till att lagstifta på ett mera komplicerat sätt än 

vad vi gör idag?  

Det andra är att här har man gått och väntat på en lag i 20 år. Det är ju 

verkligen förutseende eftersom det här direktivet som man nu implementerar 

är från 2007. I och för sig har radio och TV funnits i mer än 20 år. Radion har 

funnits från början av 1900-talet och TV:n har funnits från början av 50-talet 

i praktiken. Det här direktivet handlar väldigt mycket om att man ska harmo-

nisera definitioner och bestämmelser på EU-nivå. 

Sedan för det tredje, definitionerna som vi är, delvis i alla fall, bundna av. 

Det är detta som implementeringen avser.  
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Den fjärde punkten ska jag återkomma till. Den femte punkten var ut-

skottsarbetet. Ltl Karlström har ju redan nämnt 4-5 punkter där utskottet ska 

klargöra och förtydliga. Skulle allt vara klappat och klart så skulle vi få vänta 

en lång tid och sedan skulle utskottet inte ha någonting att göra därför att allt 

är så perfekt. Det samhälle lever vi inte i när det gäller lagstiftning. 

Sedan har vi detta med mediaavgifterna. Ltl Karlström har flera gånger 

sagt vad liberalerna vill ha och inte vill ha. Det är riktigt att en arbetsgrupp 

har fört fram tanken på en mediaavgift. Den liberala lagtingsgruppen, åt-

minstone vid de tillfällen som jag har varit med om, har diskuterat det med 

stort intresse. Jag har också skrivit en insändare i någon av tidningarna om 

skattefinansiering eller mediaavgiftsfinansiering. Vad som hände med medi-

aavgiften var att när man ska gå vidare till lagstiftning så måste man klargöra 

möjligheterna att kontrollera, att lagstifta, att göra det rättssäkert och att göra 

det tydligt att bära upp en mediaavgift. Mediaavgift har stora fördelar. Skatte-

finansiering har kanske ännu mera fördelar. Där har man sagt att nackdelen 

är att det blir bundenhet till lagtingets beslut. Ingen riktig professionell jour-

nalist vill ju vara beroende av lagtinget, det förstår ni väl alla. Men, det finns 

ju konstruktioner som gör att man kan lagstifta om en bindning av det belopp 

som ska gå via skatten. Man kan ha ett mediaindex som bygger på konsu-

mentpriserna och produktionsindex där man binder upp sig politiskt för flera 

år framåt automatisk och kanske med en person, ombudsman, som granskar 

det hela. Det finns möjligheter till skattefinansiering om man i grunden dis-

kutera vad bindningarna betyder och vad ska man göra för att säkra public 

service. Det är ju inte alla som tycker att vi har så en framstående public ser-

vicefunktion idag. Det är i alla fall oberoende någonting som man måste 

säkra på sikt. Där finns de politiska frågorna. De har kanske inte så mycket 

att göra med definitionen av reklam, tobaksdirektivet och liknande. 

Jag tycker att den här gruppen som ska lägga fram ett förslag ska tänka 

igenom detta med mediaavgift och se till att de lagliga förutsättningarna 

finns. Det är ju inte någon idé att lägga fram någonting som sedan inte håller 

lagstiftningsmässigt.  

Nog har ju kulturutskottet någonting att göra med dessa 81 sidor moti-

veringar och lagtext för att förtydliga, klargöra och göra en bedömning. Man 

kan mycket väl efterlysa både skatter och mediaavgift, om man vill. Eller så 

kan man föra ett politiskt resonemang, om man vill. Men att per automatik 

döma ut en framställning för att den är lång och med tanke på det täcker in 

precis allt när det gäller politiska avgöranden så det tycker jag nog är att 

skälla under fel träd.  

I höst har vi val, då kanske det kommer nya politiska intressen in när det 

gäller skattefinansiering eller avgiftsfinansiering. Jag vill dementera: Libera-

lerna har inte sagt att vi är emot avgiftsfinansiering. Det måste utredas mer 

och det måste klargöras. Man kan inte ta upp en avgift för media om man inte 

har en säker lagstiftning likaväl som man inte kan skattefinansiera om man 

inte har det reglerat i lagstiftning och budget. Lagstiftningen bör vara sådan 

att man inte i onödan har bindningar i den politiska styrningen för själva 

publik service uppdraget.  

När det gäller privatfinansierade tidningar och TV-kanaler så är det andra 

definitioner som finns i den här framställningen som är viktiga, att man inte 

ska ha sådana program som kan skada barn och ungdomar och förändra kon-

sumtionen som det sägs i § 15. Tack. 
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Ltl Johan Ehn, replik 

Fru talman! När det gällde huruvida man har haft kännedom om för-

ankringen, visserligen har det gått på remiss men det är naturligtvis till 

kännedom. Det är inget av partierna som har svarat på remissen, åt-

minstone har vi tolkat det på det sättet. Det står till kännedom på det 

papper som kommer ut. 

Min kritik mot själva behandlingen av det här blev kanske strängare 

efter att jag hörde ltl Harry Jansson som svarade på kritik från annat 

håll. Man kunde från centerns lagtingsgrupp inte gå in och bemöta det 

för man visste ingenting om det. Då tyckte jag att den parlamentariska 

situationen gått helt fel här igen. 

Den andra delen i min kritik rörde att det är helt okej med implemen-

tering av EU-direktivet. Men ministern sade också i sin presentation att 

det fanns materiella förändringar, som vare sig framkommer av fram-

ställningen eller i det som ministern presenterade i sitt anförande. Det 

gjorde mig också lite konfunderad.  

Den sista delen handlade om ordningsföljden, där tror jag att jag får 

återkomma.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Det finns säkert formella saker i den här hanteringen som 

man kan diskutera. 

När det gäller partierna så har partierna uttryckligen ombetts att 

komma med synpunkter, alltså regeringspartierna. Att det kommer till 

kännedom och man inte bryr sig om det får partierna själva stå för. Lag-

tingspartierna har fått detta för att kunna fortsätta behandlingen av 

ärendet. Så är det.  

Ltl Johan Ehn, replik  

Herr talman! Jag misstror inte det. Eftersom ledamoten, gruppledaren 

och partiordförande i det parti som ltl Erland samarbetar med säger att 

man inte har haft möjlighet att påverka innehållet i det här och man inte 

kan försvara den kritik som kommer så det var grunden till min kritik i 

den förra debatten som vi hade. 

Sedan när det gäller ordningsföljden så tycker jag att den här lagen är 

central också i hur man ska föra mediapolitiken framåt, eftersom den 

här lagstiftningen skulle ha varit implementerad senast 2009 och den 

kommer nu 2011. Man har haft tid på sig ända sedan landskapsregering-

en tillträdde att ta fram ett mediapolitiskt program. Man tycker att det 

hade varit ganska enkelt att sammanföra dessa två till en gemensam be-

redning och föra fram det till lagtinget sedan så att man kunde få allt på 

en gång. Jag förstår naturligtvis att det beror på hur man planerar rege-

ringsarbetet. 

Ltl Olof Erland, replik 

Oklarheter mellan partierna, FS och centern, tänker jag inte blanda mig 

i. Jag är inte någon medlare. Vi har fått tillfälle att ta del av de handling-

arna. Den som har velat påverka har kunnat göra det. 

Sedan när det gäller det mediapolitiska programmet ser jag klart för 

min del att direktiven sätter ramen, ett visst syfte när det gäller reklam 

och audivisuella tjänster. Sedan är mediapolitiken en helt annan sak. 
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Det kan inbegripa utbildning, den här lagen, andra lagar och särskilt till 

exempel avgiftslagstiftningen, skattelagstiftningen. Jag är absolut inte 

på samma linje som ltl Johan Ehn. Vi är absolut inte ense i den här frå-

gan. Lagstiftning ska vara flexibel. Man tar de bitar som man anser att 

är nödvändiga först. Man måste prioritera när resurserna är begränsade. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman, replik  

Herr talman! Sannerligen måste man säga ltl Erland är expert på att 

störa en match som håller på att gå på tok, ungefär som när man spelar 

schack och råkar komma emot bordbenet så att alla pjäser faller omkull. 

Det är ju uppenbart att det här schackpartiet har gått på tok när det gäl-

ler samarbetet mellan centern och liberalerna. Prioriteringen av resur-

serna är felaktig inom regeringen när man kommer med en lag först och 

sedan avser man att komma med en ny lag där elva paragrafer åt-

minstone, två kapitel, berörs i den här lagen, hela finansieringen av 

publik service som är en sådan central fråga. Det är uppenbart att det 

här har skett i fel ordning. 

Kulturutskottet ska behandlas någonting som ingen egentligen vill 

genomföra. Det är ingen som står bakom den här framställningen till 

den delen. Det finns också övriga saker att önska som jag återkommer 

till i mitt anförande.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Det är precis som med körkortslagen. Vissa saker måste 

genomföras och då gör man det. I det fallet var det centerns trafikan-

svar, trafikminister Veronica Thörnroos. I det här ärendet är det 

kansliministern Roger Eriksson som för fram det som är nödvändigt och 

som man kan beta av. Det är ett gammalt beprövat arbetssätt. När det är 

stora frågor så gör man på det sättet.  

Att det här skulle vara något sorts försvar för regeringssamarbetet, 

det behöver inte försvaras. Så länge det kommer framställningar, budge-

ter och det som i lagtingsarbetet handlar om lag och budget så ska vi 

vara nöjda. Samhället mår väl inte så dåligt. Arbetslösheten är väl inte så 

hög. Trafiken går någorlunda väl. Lagframställningarna har ju ökat un-

der den här regeringen. Inte behöver regeringen försvaras.  

Ltl Danne Sundman, replik  

Herr talman! Det gäller ju att kunna hålla sig för skatt. Det är en viktig 

förmåga i det här arbetet. Ltl Erland låter ju värre än Saddam Husseins 

propagandaminister Bagdad-Bob när de allierade styrkorna stod två 

kvarter bakom presscentret. Det finns uppenbara problem när man gång 

på gång måste komma med lagframställningar som inte är kompletta, 

där man vet att det är politik som saknas. Det är stora problem med pri-

oriteringar av tid och resurser i regeringsfögderiet. Detta medför att lag-

beredningen måste användas två gånger. Först har man berett den här 

lagen, sedan måste man bereda en till lag för att ändra avgiftssystemet. 

Om vi får se det innan valet kommer emot.  
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Man kan inte ens med bästa välvilja försvara det här sättet att arbeta 

politiskt. Nu är det här minst tredje gången. Körkortslagen och finans-

förvaltningslagen var två andra exempel där man borde ha haft bredare 

paketlösning på plats för att lagtinget skulle kunna ha tagit ställning till 

helheten. Man måste inte alltid ha det, men man kan inte heller alltid i 

panik bara lagstifta om det allra nödvändigaste och lämna bort politi-

ken. Det är inte därför som vi är här. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Ltl Sundman har samma manus till de flesta frågor. Kör-

kortslagen var likadan, detta är precis samma sak. Varför skulle det vara 

fel att implementera direktiven? Man ska ju gå ur EU om man inte vill 

implementera. Vill man inte att lagtinget ska implementera de direktiv 

som vi har oss förbundit oss att implementera? Det är klart att helheter-

na skulle försvåra arbetet. Det finns någonting som heter flexibilitet och 

resursprioritering. 

Vi har ändrat posttjänstlagen därför att verkligheten har förändrats. 

Man kan inte stifta en lag som gäller i alla tusen år. Det har försökts med 

Magna Charta. Bibeln har hållit ganska bra men det var också mycket 

arbete med att ta fram den. 

Jag tror att det audiovisuella direktivet är en avgränsad implemente-

ring som samtidigt moderniserar vår radiolag när det gäller definitioner. 

Jag tycker att det är helt i sin ordning att lagtinget arbetar med den här 

typen av lagstiftning. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag vet att ltl Olof Erland har mycket åsikter och syn-

punkter och många kloka sådana också när det kommer till mediapoliti-

ken för landskapet. 

Vad jag saknar lite i den här lagen är ltl Olof Erlands inspel i paragra-

ferna. Ltl Erland undrar om vi inte har svarat på remissen till den här 

lagen från partierna och från olika företag. Var är ltl Olof Erlands inlägg 

i den här lagen? Har ltl Olof Erlands läst den och står han bakom den till 

hundra procent? I så fall skulle jag vilja få svar på de frågor som jag 

ställde i mitt anförande: Varför ska vi ta in uppgifter om antal TV-

mottagare i hushållen så att man vet exakt hur många TV-mottagare folk 

har? Är det en bra politik tycker ltl Olof Erland? Är det rätt sätt att sä-

kerställa finansieringen? Är det så här som ltl Olof Erland tycker att det 

ska se ut de kommande åren? 

Jag saknar den politiska viljan och visionen i den här lagstiftningen. 

Jag trodde att ltl Olof Erland skulle ha varit med och påverka den lite ef-

tersom han står bakom det här förslaget. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Visst har jag synpunkter på lagen. Efter debatten senast så 

har jag ägnat mycket tid åt den. Jag håller med om vissa saker, till ex-

empel att § 15 mycket väl kan förtydligas.  

När det gäller programnämnden så kanske man kan komma med lite 

nya synpunkter från kulturutskottet.  

Det som kanske är mera givet är definitionens och direktivets ram för 

hela verksamheten. Där måste man ha implementeringen.  
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Jag kommer att satsa mitt krut på det mediapolitiska programmet. Vi 

bör mycket noga tänka oss för när det gäller mediaavgiften, lagen kring 

det hela, skattefinansiering och finansiella konsekvenser. 

Det är ohållbart som det är idag att vi som betalar licens, vilket jag att 

utgår ifrån att de flesta gör här, betalar 40-50 euro för mycket. Jag 

kommer inte ihåg summan exakt.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Det är precis det som det handlar om. Den här lagen 

kunde ha ställt det på rätt om man från landskapsregeringens sida hade 

tagit tag i den frågan. Man har haft en lagberedare som jobbat 6-7 må-

nader med den. Varför har man inte givit direktiv till den lagberedaren 

om hur man vill att lagen ska se ut? Som det ser ut nu ska utskottet 

jobba vidare med dagens gammalmodiga system som är orättvist. Det är 

precis det som den här lagen säger. Jag tycker det känns fånigt och fel 

att vi ska sätta tid och resurser på någonting som vi alla egentligen tyck-

er att är omodernt, komplicerat och inte ger valuta för pengarna. Det 

skulle kunna göras effektivare. 

Den här lagframställningen säger att det att är på det här sättet som 

vi ska göra. Nu ska vi börja fundera på hur många TV-mottagare varje 

hushåll har och varför det är viktigt att vi har ett register över alla män-

niskors TV-mottagare i hushållen. Jag förstår inte det. Den här lagstift-

ningen säger det. Ltl Olof Erland står bakom lagförslaget. Jag ifrågasät-

ter om det är riktigt rätt? 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Med det här lagförslaget kommer man vidare. Det är så 

med lagstiftning, det inser alla som har jobbat med de här frågorna, att 

radio- och TV-lagen har gjorts om i många omgångar och aldrig blir den 

väl perfekt. Vi kan inte här i lagtinget ha handuppräkning och fråga hur 

många som vill ha mediaavgift och hur många som vill ha skatteavgift. 

Jag kan tänka mig att de flesta sträcker upp handen och säger att dagens 

system inte fungerar för man får inte in de pengar som man borde få. I 

och med det så får vi sämre radio och TV. En del betalar mera än vad de 

borde göra och andra betalar inte alls. Det är inte något bra system.  

När det gäller mediapolitiken så behöver man klargöra det här före 

man går vidare. Man kan inte lagstifta på en höft i sådana här frågor. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik  

Herr talman! Jag vänder mig mot att ltl Erland försöker påföra opposit-

ionen det spektakel som var här i senaste när den här lagframställning-

en var upp för debatt. Det var ju majoritetsblocket själv som riktade till 

det på det sättet. Kritiken var helt befolkad. Jag tror nog att bokslutet ef-

ter den här mandatperioden vad gäller lagstiftningsarbetet är att utskot-

ten, särskilt social- och miljöutskottet och kulturutskottet, har fått göra 

extraordinära insatser för att få lagstiftningen i skick. Det är nu bara så. 
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Ltl Erland påstår också att den här regeringen har levererat så mycket 

lagar. Hur många lagar har man levererat som inte har varit påkallade 

av ett EU-direktiv?  

Ltl Olof Erland, replik 

Var är det här för debatt? Handlar det om radio- och TV-verksamheten? 

Här är en lagframställning med 81 sidor lagtext. Det är ju det som det 

handlar om. 

Ltl Camilla Gunell, replik  

Jag vänder mig mot försköningen som Olof Erland ofta kommer med 

här i lagtinget för den är inte riktig. Jag uppskattar mycket mera fi-

nansminister Perämaa som i samband med budgeten ändå kunde säga; 

”vi har inte förmått”. Det var uppriktigt och ärligt. Att stå och skönmåla 

hur den här regeringen har fungerat så här på slutet när det inte över-

ensstämmer med sanningen, så då måste man reagera mot det.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Här har vi en framställning på 81 sidor. Som jag har för-

sökt bedöma och försvara, men vad har det med Mats Perämaa insatser i 

landskapsregeringen och lagtinget att göra? Jag vet inte om han har va-

rit med och tagit fram framställningen kanske, möjligen. Det är ju det 

som det handlar om. Ltl Gunell stiger upp här och är förtörnad över att 

jag har åsikter. Ska jag sluta med det kanske? Jo, säger ltl Sundback här. 

Det är väl förstås besvärande, det kan jag förstå. Men fortfarande håller 

jag mig till ärendet. Tack, herr talman för det. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Barbro Sundback    

Herr talman! Jag har varit väldigt intresserad och är det fortfarande av frå-

gorna som det här direktivet berör. Inte för att jag är så tekniskt intresserad 

utan av det skälet att när vi i tiden skulle ta över radio- och TV-verksamheten 

så var det en mycket politisk fråga. Bakgrunden var att det fanns någonting 

som hette bland-TV som många irriterade sig väldigt mycket på. Jag hade ju 

inte TV då heller så jag irriterad mig inte personligen över det, men många 

var väldigt irriterade. Speciellt inom centern fanns det en stark vilja att ta 

över radio- och TV-verksamheten särskilt för att få bort problematiken med 

bland-TV. Det gick ganska snabbt, det fanns inte riktigt någon beredskap och 

det fanns framförallt inte någon kompetens, någon sakkunnig tjänsteman i de 

här frågorna på landskapsregeringen.   

När Ålands radio och TV startades upp så skedde det lite hals över huvud. 

Det var mera Ålands radio från tiden när man ingick i YLE som fick i uppdrag 

att reda upp hela den här praktiska frågan om hur radio och TV skulle fun-

gera på Åland. Därvid har det blivit mera eller mindre. Det är det som jag ser 

som grundläggande för att Åland nu håller på att hamna efter i fråga om me-

diautvecklingen.   

Jag håller med dem som har sagt att det här är att ytterligare försämra 

framtidsutsikterna genom att ta det här direktivet som utgångspunkt för nå-

got slags förändringsarbete. Det är det ju inte. Man permanentar ju då den 

dåliga situation som vi har redan nu.  
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Visst borde det mediapolitiska programmet antingen har varit med här eller 

det hade på något sätt varit politiskt riktigt att det skulle ha integrerats i för-

ändringsarbetet. Nu är det sida upp och sida ner av något slags EU-direktiv 

som antagligen inte har någon större praktisk betydelse. Så finns paragrafer-

na om licensavgifterna och om televisionsinnehavarregistret. Det är tokigt att 

lagstifta så här i en nyckelfråga för den här verksamheten när man inte har 

helhetsbilden och inte vet vad man i grunden vill göra för förändringar för att 

den här verksamheten ska garanteras långsiktigt. 

År 2017 kommer de flesta länder i Europa att helt ha övergått till HD-

sändningar. Ålänningar köper glatt HD-apparater men det finns inga sänd-

ningar. Det finns inte några som helst planer på hur vi ska göra för att trygga 

utbudet i framtiden. Vems är ansvaret? Ja, det är regeringens och lagtingets 

ytterst. Det finns inte ett ord om det, det finns inte några planer vad jag för-

står.  

Om man utgår från att vi ska vara jämbördiga med andra regioner och län-

der så måste ju det arbetet inledas. Sedan finns det en massa gamla bekym-

mer som man borde åtgärda. Eftersom inte landskapsregeringen har någon 

expertis eller något utvecklingsarbete på det här området så har det blivit 

Ålands radio som också på något vis ska sköta återutsändningarna av TV-

program från framförallt Sverige och Finland. Avgiften som man uppbär rela-

terar man till när man säger; ”det är inte bara radio som vi producerar, vi ger 

ett paket, en massa TV-program också”. 

 Det finns två modeller, kanske flera, för hur avgiften ska se ut. Dels att li-

censavgiften ska finansiera upphovsrätten och TV-programmen, såsom vi har 

det idag. Och sedan ltl Karlströms förslag att det ska vara helt skattefinansi-

erat. 

För socialdemokraternas del skulle jag gärna lansera en kompromisslös-

ning som inte är en politisk kompromisslösning utan den bygger på mediapo-

litiska principer. Det är att upphovsrätten och ansvaret för återutsändning av 

TV borde ske hos regeringen och landskapet. Det har Ålands radio egentligen 

ingenting att göra med. Ålands radio sänder ju ut radioprogram. Det är den 

programproduktionen som ska finansieras med licens. Nu tycker jag, och 

kanske många med mig, att radion faktiskt inte har utvecklats såsom den 

borde ha gjorts. Det är för att alltför mycket pengar tydligen går till annat 

som inte har med radioverksamhet att göra.  

Herr talman! Visst är det nödvändigt att den här frågan tas upp i lagtinget, 

att man ser över lagstiftning och att vi får en lagstiftning som garanterar att 

ålänningarna får minst samma TV-utbud som man har i resten av Europa. 

Det är regeringens ansvar att slå fast grundutbudet av program. Så är det på 

andra ställen och så ska vi ha det. Det ska inte vara delegerat till något bolag 

som inte har till uppgift att sända TV-program utan de har egentligen till 

uppgift att producera lokala radioprogram. Det ska finansieras med li-

censmedel medan grundutbudet av radiosändningar ska skötas via regering-

en. Det behövs göras stora förändringar.  

Också den här frågan om sändningsapparatur som jag vet inte hur många 

år det har tagit, det är nog flera år än äldreomsorgslagen som har tagit 15 år 

före den började diskuteras här. Detta med Smedsbölesändaren som fortsätt-

ningsvis är i Ålands radios och TV:s huvudmannaskap. Det är ju alldeles up-

penbart att radion inte har agerat neutralt i de här frågorna och inte heller 

gör det fortsättningsvis. Det sker några slags förhandlingar mellan Ålands ra-
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dio och TV:s ledning och de privata aktörerna på mediamarknaden. Vi vet att 

de som har makten över infrastrukturen kan också på olika sätt förhindra att 

andra kommer in genom olika beslut och genom ekonomiska hinder. Det lig-

ger inte i det åländska samhällets intresse att ett landskapsägt bolag på olika 

sätt ska försöka styra de privata bolagens möjligheter att sända över 

Smedsbölesändaren.  

Här är det alldeles nödvändigt att Smedsbölesändaren antagligen måste fi-

nansieras av samhället. Det finns ingen annan som kan göra det. Men, det 

måste ha en separat ledning. Då är Ålands radio och TV en aktör, bland alla 

andra på den här marknaden, som kan köpa in sig i sändningsnätet. 

Herr talman! För socialdemokraternas har vi ingen önskan att överhuvud-

taget godkänna det här förslaget. Det låser fast möjligheterna att lösa de stora 

frågorna i det här politikområdet. Det är frågor som, precis som ltl Karlström 

har sagt flera gånger, borde ha avgjort för länge sedan. Men på grund av bris-

tande kompens, både formell och politisk, i den här frågan tillsätts det nya 

regeringar och de negligerar den här frågan och hänvisar ungefär till Ålands 

radio och TV och så ska det tillsättas en grupp för mediapolitiskt program. 

Det är inte mediapolitiken som det är något fel på. Det är inte fel på de public 

service definitioner som vi har. Det är fel i infrastrukturen och i den politiska 

ansvarsfördelningen när det gäller vem som ska sköta grundutbudet av TV-

sändningar och Ålands radio och TV. 

Med det, herr talman, hoppas jag att det inte blir någonting av det här utan 

att det begravs i kulturutskottet. Den här regeringen får komma med en 

framställning där man beaktar viktiga stora mediapolitiska frågorna för att 

ålänningarna ska ha rätt till samma kvalitet på utbudet av mediatjänster. Det 

ska väl inte vara så att vi också på det här området ska ha det sämre på grund 

av självstyrelsen än omkringliggande regioner. Tack, herr talman. 

Minister Roger Eriksson, replik  

Tack, herr talman! Jag kan garantera att landskapsregeringen avser att 

ålänningarna ska ha minst samma förutsättningar att ta del av mediaut-

budet som finns här i vår omgivning. Dock bör man minnas att det här 

lagförslaget som ligger på bordet är ett EU-direktiv som vi är skyldiga 

att implementera. Vi har redan ett motiverat yttrande så nästa steg är en 

domstolsprocess. Vi ska också komma ihåg att det här har en begränsad 

betydelse på Åland i praktiken i och med att vi har återutsändning. Det 

är sändarlandet som har ansvaret. Dock berör detta förstås också Ålands 

radio och TV till den del där vi har behörighet. Man ska inte dra för 

långtgående slutsatser på den sidan.  

Sedan måste jag också nämna detta som togs upp nu som inte fram-

går i den här framställningen, Smedsbölesändaren. Om vi erinrar oss 

skrivningen i budgeten så står det också att landskapsregeringen utreder 

att skilja Ålands radio och TV och Smedsbölesändaren. 

Talmannen 

Tiden är ute!  

Ltl Barbro Sundback, replik    

Herr talman! Jag har förlorat all tilltro till att det som står i budgeten 

skulle förverkligas. Vi har haft fyra budgeter där det har stått en hel del. 

Det är inte en bråkdel som har blivit förverkligat. Inte tror jag att det 
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behövs utredningar här nu heller. Principen är ganska klar. Det behövs 

beslut, minister Roger Eriksson, och det är inte den här regeringens 

styrka. Sedan finns problematiken med definition av televisionsapparat 

eller mottagare som man har. Det kommer överhuvudtaget inte att täcka 

in den uppsjö av olika typer av televisionsmottagare som vi har, allt från 

datorer med inbyggda Smedsbölesändaren osv.  

Nej, regeringen har inte den här frågan i sin hand. Det finns ingen 

rimlig chans att det blir någonting.  

Minister Roger Eriksson, replik  

Tack, herr talman! Jag vill kraftigt bestrida den kritiken som ltl Sund-

back framför, att Ålands radio och TV på något vis försvårar, förhandlar, 

och förhalat privata aktörers tillträde till nämnda Smedsbölemasten. 

Det stämmer inte. I en inledande förundersökning som jag har fått har 

det visat sig att de privata aktörerna får för en relativt billig penning till-

gång till masten, långt under självkostnadspriset. Man måste också 

komma ihåg att det är Ålands radio och TV som har byggt upp det här, i 

och för sig med samhällsmedel. Det är under deras ansvar som man har 

byggt de här masterna. Att man har behandlat aktörerna dåligt stämmer 

inte. Jag hänvisar fortsättningsvis till budgetskrivningarna. Vi har redan 

inlett undersökningen om hur det ska till att separera de här myndig-

heterna.  

Ltl Barbro Sundback, replik   

Det här sista uttalandet visar att ministern inte vet var han pratar om. 

De privata aktörerna kan ju inte sätta sig upp mot det här bolaget. De får 

då igen det, många av dem har ju slutat diskutera med Ålands radio och 

TV för man kommer inte fram. Det är ju politikens sak att se till att 

marknaden är konkurrensneutral. Varför, ministern, är det så att man i 

alla andra länder just har separerat den här infrastrukturen från pro-

grambolagen? I hela Europa är det så faktiskt. Det är bara på Åland som 

det är kvar. Vad kan detta bero på? 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gun Carlson, replik   

Herr talman! Jag kan hålla med ltl Sundback att det skulle ha varit bra 

om det mediapolitiska programmet hade varit infört i det här och på det 

sättet blivit en helhet. Vi måste komma ihåg grunden till det här. Det är 

det motiverade yttrandet. Om vi nu inte gör det här så blir det en dom-

stolsfråga. Det tycker jag ändå att vi ska försöka undvika. Därför hoppas 

jag att kulturutskottet inte följer uppmaningen som ltl Sundback just 

sade, att man skulle begrava det här ärendet i utskottet. Det är kanske 

lite ansvarslöst, både att säga det och göra det.  

Jag tycker inte heller att man ska lasta Ålands radio och TV för de här 

frågorna. De kan inte heller påverka att vi har det här AV-direktivet som 

ska följas, visserligen på en miniminivå men det ska ändå följas. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag tycker att det måste komma en ny framställning där man tar tag i de 

grundläggande frågorna och de olösta problemen som finns inom det 
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här politikområdet. För varje år halkar Åland efter i den här utveckling-

en. Om man är överens i majoritetsblocket så är det inte något problem 

att föra in de här förändringarna. Man kan inte skylla på EU för att det 

inte har blivit någonting sedan 2009. Nog har regeringen här ett stort 

ansvar. 

En del av problemen beror på att det inte finns kompetens på tjäns-

temannanivå. Det finns ingen tjänsteman som har det här ansvarsområ-

det på sig. Området är stort, viktigt och det händer framförallt väldigt 

mycket på det här området. Följaktligen finns det ingen politiker heller 

som kan förväntas klara av de här frågorna.  

Ltl Gun Carlson, replik   

Herr talman! Det är möjligt att det finns bristande kompetens. Det oak-

tat så har vi det motiverade yttrandet i ryggen. Vi har en möjlighet att 

komma undan det.  

Som jag sade från början så håller med om att det borde ha gjorts på 

ett annat sätt, det tycker jag också. Det är alldeles klart. Det finns många 

saker i detta som ltl Sundback sade som man kan hålla med om. Nu är vi 

i den här situationen. Det här direktivet blev känt, åtminstone för mig 

och många i min grupp, alldeles för sent. Det är bara att konstatera. Nu 

kan vi välja, vi måste ta beslut sade ltl Sundback. Ja, vi måste ta beslut 

här idag egentligen om vi ska ha det här klart för att slippa undan en 

domstolsrunda. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, det är regeringen och regeringspartierna som har försatt lagtinget i 

den här situationen. Majoriteten får ta ansvar. Mitt parti står inte för 

den här avgiftspolitiken. Varsågod, ta ansvar! Vi har inte fått möjligheter 

att påverka. Vi skulle ha gjort på ett annat sätt, vi skulle ha varit med, nu 

fick vi det till kännedom och ska behöva pressas med i ett beslut bara för 

att man inte på regeringssidan får någonting till stånd som är bättre än 

det här. Det är spelreglerna. Jag tycker inte att det här ska förverkligas. 

Det är inte bra för de åländska radiolyssnarna och TV-tittarna, enligt 

mig.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Jag kan börja med att säga att jag håller absolut med ltl Sund-

back i den analys, den begäran och den slutsats som hon gör i sitt anförande. 

Det saknas en mediapolitik. Min törstar efter en mediapolitik för att kunna ta 

ställning till de här väsentliga frågorna.  

I vårt parti är vi också intresserade av helheten och hade sett fram emot att 

få ta del av den och driva igenom en bra modern och förändrad mediapolitik. 

Men det får vi inte med det här sättet att jobba.  

Jag behöver inte upprepa min kritik från förra gången. Det galna i det här 

sättet är att man redan 2007 visste att det här direktivet skulle komma. Det 

skulle vara implementerat före 2009. Samtidigt visste man också 2007 att det 

skulle tas fram ett mediapolitiskt program eftersom man hade det med i 

handlingsprogrammet. Då borde man ha prioriterat resurserna så att man 



  

  861 

hade hunnit med detta innan man måste komma med den här framställning-

en. Men så blev icke fallet.  

Precis som Sundback här till slut konstaterade så ställs lagtinget nu inför 

fullbordat faktum. Vi jagas av Bryssel att implementera ett direktiv. Vi måste 

göra det i brådstörtningen så att det av bara farten kommer med lite be-

stämmelser som ingen egentligen vill ha, kapitel 5 och 6 som rör en viktig 

men dock endast en detalj av helheten, nämligen finansieringen av public 

service. Andra frågorna som Sundback här nämnde var Ålands radio och TV 

Ab:s roll, vem ska göra vad och hur vi ska se till att ålänningarna har tillgång 

till TV, vilket man inte har idag. I dag är det värre, mina vänner, än på Anton 

Kalmers tid. Då saknade man en, högst två kanaler, nu är det många kanaler 

som vi saknar. Runt om i stugorna och i lägenheterna pågår det kriminell 

verksamhet varje dag för att få se svensk TV. Ska vi ha det så? Är det därför 

som vi har självstyrelse, bästa lagtingsledamöter? Nej, det är det inte. Vi ska 

se till att vi får se svensk TV på Åland till fullo. Vi ska föra en sådan mediapo-

litik så att vi kan göra det.  De är de primära behoven.  

Sedan finns det inom det här området många möjligheter. Det finns tåg 

som vi inte borde missa. Som ltl Karlström var inne på i sitt första anförande 

så finns det möjligheter att profilera Åland som ett s.k. sändarland och för-

söka vara så smidig som möjligt och ge möjlighet åt företag som vill etablera 

sig här för att syssla med den här verksamheten. Det är också en möjlighet 

som man lämnade därhän men den här lagen. Ett exempel på det, om man 

studerar kapitel 3, kommersiella meddelanden, som handlar om reklam och 

möjligheten att på ett eller annat sätt finansiera produktionen av olika slag, 

om man läser de nu föreslagna paragraferna mot direktivet så är det inte så 

att vi bara går till någon miniminivå. Vi begränsar också mera än vad direkti-

vet kräver på flera punkter. Det här borde kulturutskottet analysera. Varför 

ska vi göra det? Inte finns det någon orsak till att vi tar en sådan politisk in-

riktning. Tvärtom, vi kunde kanske vara det liberalaste landet i Europa och 

möjliggöra sådant här istället för att någon annan ska göra det. Det finns all-

tid någon som tar sig an den här möjligheten annars. Åland ligger strategiskt 

bra till i norra Europa.   

Om man t.ex. studerar paragraferna sponsring och produktplacering och 

samtidigt läser direktivet så finns det på flera ställen, som jag läser det, möj-

ligheter att gå längre och vara mer tillåtande. 

I den här framställningen är det nog politik även om föredragande mi-

nister inte vet om det. Det är politik på det viset att man har man valt en väg. 

Politik är att vilja och man har velat begränsa det här på ett visst sätt, mer än 

vad det direktivet kräver. Sedan finns det också möjlighet med produktplace-

ring och att göra undantag för lokala produkter, som produceras inom med-

lemsstater. Det kan jag inte heller hitta med reservation för att jag kanske har 

läst dåligt. Ta till exempel turismen och lokalproducerade råvaror där är det 

långt mera tillåtet med produktplaceringen än vad i övrigt. Det här ger inte 

bara nytta för utomstående aktörer utan det ger också nytta för åländska ak-

törer.  

Jag tycker att det är anmärkningsvärt att man nu kommer med den här 

framställningen. Det som är mest anmärkningsvärt, återigen, är femte och 

sjätte kapitlet. Inte är det någon, vad jag kan förstå, som vill ha det på det här 

viset med en TV-avgift som är knuten till en mottagare som man inte kan de-
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finiera. Vilken extra byråkrati det här skapar med att registrera! Vi har det sy-

stemet redan idag, men alla vet hur det fungerar och inte fungerar.  

Jag tycker att det är intressant att följa skriftväxlingen mellan landskaps-

regeringen och Ålands radio och TV om avgiftsfrågan. Radiobolaget bekym-

rar sig över antalet licenser, det finns ju ett stort, stort mörkertal. Det finns 

folk som inte betalar på bekostnad av dem som betalar och framförallt på be-

kostnad av kvalitet, utbud och möjligheter för Ålands radio och TV. Land-

skapsregeringen förklarar bort det med att folk har lite den uppfattningen att 

om man inte lyssnar på radio så behöver man inte betala osv. Det brevet 

skulle nog tjäna på att läsas av journalister. Jag tyckte det var lite märkligt 

sätt av regeringen att svara sitt radio- och TV-bolag istället för att ta sitt an-

svar och se till att detta reds upp. Det är offentliga handlingar så det är bara 

att ta del av. 

Summa summarum, trots att det innebär spöstraff så borde vi göra som ltl 

Sundbacks säger, inte behandla det här före vi har det mediapolitiska pro-

grammet. Då finns det möjlighet för landskapsregeringen att dra tillbaka den 

här lagen och komma med samma lag igen med nya kapitel 5 och 6, ny finan-

siering för public service. Med den finansieringsmodell som vi förespråkar så 

måste man ta sig an att utforma system som blir tillräckligt fristående från 

det politiska inflytandet. Det har vi i omgångar, både jag själv och ltl och 

Karlström, gett exempel på hur man kunde lösa. Men det måste ju sättas till 

pränt i paragraferna och sättas in i lagen i femte och sjätte kapitlet. Det får vi 

återkomma till när vi får se det mediapolitiska programmet, förhoppningsvis 

tillsammans med en hel drös av andra saker, nu hastigt ska ur ketchupflaskan 

i slutet av perioden. 

Ltl Harry Jansson 

Herr talman! I och med att mitt namn har använts och missbrukats i salen 

under förmiddagen här så ska jag passa på och ta ordet och lite rekapitulera 

det som sades i debattens inledande skede. Jag kanske också ska förklara all-

varet i situationen och varför vi inte kan dröja med lagstiftningen. 

Situationen bakom den nu aktuella lagtexten är, som jag redan har sagt 

från min plats här i salen, att den tillkom utan att den mediapolitiska refe-

rensgruppen, där jag ingår tillsammans med bl.a. vicelantrådet Britt Lund-

berg har haft kännedom om den. Vi har inte haft kännedom att den här lag-

framställningen var under utarbetande. Därmed har jag inte heller i referens-

gruppen, med liberalerna och centerföreträdare, haft möjlighet att ge vår syn 

på framställningen. Det kan delvis bero på att det i praktiken har funnits ett 

förslag till mediapolitiskt program sedan årsskiftet.  

Ansvarig tjänsteman, byråchefen Lönnblad, försakade sin semester och jul-

ledighet för att se till att referensgruppens önskemål om ett färdigt program 

skulle finnas på bordet direkt efter nyår. Sedan har det uppstått en försening 

inom landskapsregeringen. Den sista knuten som gjorde att hela arbetet kom 

i retur till den mediapolitiska referensgruppen är finansieringsfrågan av pub-

lic service. Jag kan meddela att den politiska referensgruppen träffas ånyo nu 

på onsdag. Då startar vi upp den här diskussionen på nytt. Själv ser jag i det 

här skedet ingenting dramatiskt överhuvudtaget i själva finansieringsfrågan. 

Det är ju lagtingets som samfällt ska ta en allvarlig diskussion om hur vi vill 

ha finansieringen. Därmed tycker jag att det mediapolitiska programmet kan 

utformas på ett sätt som gör att man kommer runt de låsningar som finns i 
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detta nu, dvs avvikande synsätt. Centern har sagt att en mediaavgift vore, en-

ligt vårt synsätt, ett bra sätt att komma runt dagens problematik med licens-

avgiften osv. Vi är mycket tveksamma till att vi kommer att ha utrymme inom 

den årliga sifferstaten i Ålandsbudgeten att finansiera radio- och TV-

verksamheten.  

På basen av de höranden som har gjorts i den mediapolitiska referens-

gruppen så tror jag att vi som ansvariga politiker får vara glada om vi kom-

mer att klara av att medfinansiera de utrustningskrav som kommer att ställas 

på Smedsbölemasten för att klara av lite av de krav på ny teknik och kvalitet i 

sändningsutrustningen, som ltl Sundback var inne på här för en stund sedan. 

Vi pratar om miljoner euro för att klara av de utmaningarna. 

Sedan var ltl Sundman inne på frågan om detta med att kunna se svensk 

TV. Det är där som vi har vår verkligt stora utmaning. I den mediapolitiska 

gruppen är det klart att man kommer att peka på svårigheterna att bl.a. ta del 

av SVT:s webbutsändningar. Av upphovsrättsliga skäl kan inte ålänningarna 

ta del av det som är skyddat. Det betyder att det bara är SVT:s egna program 

som är tillgängliga för åländska tittare via SVT PLAY. 

Det finns säkert förutsättningar att lösa problemen med att förse oss med 

sändningar men det kommer att kosta pengar. Vi måste vara mycket överty-

gande i vår argumentation när vi kommer att kunna säga att vi har teknik för 

att kunna avgränsa datorernas IP-adresser till specifikt åländska. Det här be-

tyder att de som inte är kopplade till det åländska stamnätet över Internet så 

där får vi en problematik. Då blir det olika behandling. Då gäller det att över-

tyga om att man på annat sätt, via Sonera och andra, kan hitta en avgräns-

ning i att det finns en åländsk tittarkategori som är exklusiv och som ska sär-

behandlas. Det här blir en mycket speciell problematik.  

Jag hoppas mycket mera på det som EU-parlamentarikern Calle Haglund 

och andra jobbar med, dvs att TV-utsändningar inte ska få vara avgränsade i 

framtiden. 

Vad gäller den här lagens allvar, så trots att vi inte har kunnat påverka dess 

framväxt så är det allvar att vi har skyldighet att uppfylla EU-direktivet på det 

här området. Det är därför som centergruppen för några veckor sedan kon-

staterade att vi börjar inte i detta sena skede att bearbeta denna 80-sidiga 

framställning i minsta detalj. Vi gav klartecken rakt igenom. Visserligen be-

svikna, som jag ju redan har sagt, över att man inte har känt till att den här 

produkten var på gång. Man kan bara beklaga att kommunikationen inte har 

fungerat. 

Allvaret i det här är EU-dimensionen igen. För vår del är vi inte beredda att 

riskera en ny domstolskarusell i en sådan här fråga där vi trots allt har ett 

färdigt förslag. Sedan kan man kritisera och ha förhoppningar om att vi i 

kommande framställningen har mycket mera åländsk mediapolitik. I det här 

skedet handlar det om att uppfylla EU-direktivet och därmed får vi vara 

nöjda med situationen som centern och liberaler. Vi får ta vårt ansvar även 

fast vi kanske inte är riktigt nöjda med hur processen har gått till. Tack, herr 

talman. 

Minister Roger Eriksson, replik  

Tack, herr talman! Jag delar långt den analysen som ltl Jansson hade. 

Jag vill tacka för understödet och för att han med sina erfarenheter och 

kunskaper inser allvaret med att vi har en domstolsprocess hängande 
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över oss. Det här är ett direktiv som vi bör genomföra. Det är en riktig 

analys.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Johan Ehn, replik  

Herr talman! Det var ett intressant anförande av ltl Harry Jansson. Det 

var också klargörande till vissa delar. Nu vet vi hur centergruppen tän-

ker. Det var väldigt trevligt att få den tydligheten i det här samman-

hanget. Det som jag fortfarande inte riktigt förstår är att tidsaspekten 

skulle vara så lidande. Om vi får det mediapolitiska programmet i slutet 

av maj som ltl Harry Jansson säger och vi har den här framställningen 

vad gäller den här lagstiftningen redan på bordet här. Det enda som 

återstår i det mediapolitiska programmets kärna är att komma överens 

om hur avgifterna ska se ut. Då förstår jag ärligt talat inte riktigt vad 

som var problemet med att kunna komma med dessa samtidigt? Det är 

för mig en liten gåta faktiskt. 

Jag ser det samtidigt som en fördel. Utskottet kommer att få ta del av 

hur landskapsregeringen tänker för framtiden vad gäller avgifter och 

kanske t.o.m. jobba in det i det lagförslag som nu ligger. Då är det lag-

tinget som kommer att ta det ansvaret att jobba in det i den här lagstift-

ningen också. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Det finns en problematik här. Tidsmässigt bör lag-

tinget under sin maj-juni session klubba igenom det här förslaget. På 

basen av de önskemål och visioner som finns här i salen så vill man ha 

ett helt nytt upplägg vad gäller kommande landskapslag på det här om-

rådet. 

Vid ett meddelande anger man visioner och tankar på vad som ska 

hända inom ett område. Är det verkligen skäligt att kulturutskottet ska 

ta på sig det ansvaret? Först bör detta parlament säga hur man vill ha 

det. Sedan får landskapsregeringen återkomma med detaljerad lagstift-

ning. 

Ltl Johan Ehn, replik  

Herr talman! Nej, vi kan inte jobba in hela det mediapolitiska program-

met. Det jag pratade om i min förra replik var detta med avgifterna som 

kunde eventuellt kan jobbas in eftersom det är en av de bitar som har 

debatterats mest under den senaste tiden. Det här lagförslaget innehål-

ler nu ytterligare frågetecken just kring definitioner osv. Man kanske 

kan få hjälp av det som finns i tankegångarna i det mediapolitiska pro-

grammet. Där kan man eventuellt göra någonting. 

Jag känner ändå att man har jobbat lite med en viss kroppsdel först i 

och med att man får fram en lagstiftning där man borde ha fått in de po-

litiska övervägandena i ett mycket tidigt skede. Framförallt utgående 

ifrån att den här lagstiftningen skulle ha varit implementerad 2009. 

Tankegångarna kring ett mediapolitiskt program har ju funnits med se-

dan den här landskapsregeringen tillträdde. Det hade helt klart funnits 

en helt annan möjlighet att kunna åstadkomma det, som åtminstone jag 



  

  865 

efterlyste i debatten här senast, att de här skulle ha kommit någorlunda i 

samma ordning. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Nu känner ltl Ehn till att vi har en bister verklighet när det gäller att 

hantera de frågor som står på rad och som påkallar uppmärksamhet. 

Även om jag håller med om själva kritiken i det här lagförslagets historia 

så kan vi inte sticka under stol med att det här måste göras på grund av 

att vi hör till EU. Sedan det faktum att de resurser som vi har inte räcker 

till för att leva upp till de förväntningar som särskilt oppositionen har på 

regeringsblocket. Vi kan väl bara utlova bättre tag inför fortsättningen.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Jag har tidigare sagt vad jag tycker om själva framställningen. 

Jag är glad för att flera här har insett att det lönar sig inte att försöka förhala 

en implementering av ett direktiv, tvärtom det är väldigt olönsamt. Det skulle 

inte vara politiskt ansvarigt. För min del anser jag nog att parlamentarismen 

innebär att också andra än regeringspartier får ta ansvar för vårt förhållande 

till EU. Visserligen ska majoriteten driva igenom en sådan här fråga också i 

utskotten. Det finns absolut inga sakliga argument för att inte implementera 

direktivet.  

Däremot är det klart att alla kan vara besvikna över att arbetsgruppen för 

publik service och mediapolitik inte har kunnat presentera ett färdigt omfat-

tat program. Man har presenterat ett program och referensgruppen har arbe-

tat med det. När det gäller mediaavgiften så kan man inte föra det till lag-

tinget utan att klargöra de legala förutsättningarna för en sådan sak. Det är 

det ena, det måste klargöras först. Många har ju på grund av problemen lutat 

åt skattefinansiering och att man binder upp det till index. 

Den andra frågan som inte har nämnts men som man absolut behöver 

fundera på och föra debatt i lagtinget är själva produktionen. Idag produceras 

radio, i första hand, privat och offentligt på Åland och utanför Åland. Jag fö-

reställer mig att man måste diskutera radio- och TV-bolaget som landskapet 

äger när det gäller programproduktionen. Jag tror att en modell där man 

upphandlat program från alla som producerar och gör det med en public ser-

vice målsättning. Det betyder att alla privata aktörer är med och producerar 

med sin kunskap. De producerar public serviceprogram där de antingen får 

anbudet eller inte. Får de det inte så har det ett färdigt program som de sedan 

kan sälja och utnyttja kommersiellt. Vi kan alltså inte ha ett radio- och TV-

bolag som ska producera allt enligt vissa mallar. Man måste utnyttja flexibili-

teten som finns på radio- och TV-området.  

Ltl Karlström är inte här men jag förmodar att i hans tankar rör sig den 

möjligheten och att hans bolag ska kunna göra nyhetsinslag och program som 

uppfyller publik service kraven och sälja dem för sändning till det bolag som 

sköter distributionen. Visst finns det frågor att reda ut ännu.  

Jag tror att den rätta vägen att gå är att kulturutskottet behandlar det här 

som det är, med tillägg och rättelser, och att ett meddelande ska ge underlag 

för en bred politisk diskussion om, för det första, finansieringen men, för det 
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andra, också produktionen och hur den ska organiseras privat, offentligt, ex-

ternt eller internt, Tack. 

Talmannen 

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

Plenum avbryts här och fortsätter kl. 12.45. Talmanskonferensen sammanträder ome-

delbart för att klara av en lite fråga.  

Plenum fortsätter.  

Tredje behandling 

2 Posttjänster 

Lagutskottets betänkande (LU 22/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 15/2010-2011) 

I tredje behandling kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid 

andra behandlingen eller att förkasta förslaget. Först tillåts diskussion och efter det fö-

reläggs lagförslaget för antagande. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Föreläggs förslaget till landskapslagen om ändring av landskapslagen om posttjänster 

för antagande i tredje behandling. Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. 

Lagförslagets tredje behandling är avslutad.  

Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Lagtinget har i enda behand-

ling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat. 

Föredras 

3 Matbanken 

Landskapsregeringens svar 
Ltl Camilla Gunells enkla fråga (EF 23/2010-2011) 

En enkel fråga ska läsas upp av frågeställaren och efter det ger lantrådet eller därtill ut-

sedd minister svar på frågan. Frågeställaren får därefter 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 

Enligt beslut nr 67 den 12.4.2011 har landskapsregeringen avslagit social-

missionens anhållan om 5 000 euro för att finansiera den s.k. Matbanken 

som hjälper många människor i en svår livssituation. Verksamheten täcker 

upp där välfärden och socialpolitiken misslyckats. Att avslå en så angelägen 

anhållan från landskapsregeringens sida visar på en iskall inställning till 

människor i nöd. 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbö-

rande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga: Med vilka poli-

tiska motiv avslår landskapsregeringen socialmissionens anhållan om 5 000 

euro till att finansiera den s.k. Matbanken? 

Minister Katrin Sjögren  

Herr talman! Jag vill först börja med att rätta till de missförstånd som finns i 

ltl Gunells enkla fråga och sedan redogöra för de principer som tillämpas vid 

utdelning av PAF-medel.  

http://dokument.lagtinget.aland.fi/handlingar/2010-2011/FR15/#_Toc290034512
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Det är inte Socialmissionens anhållan om 5000 euro till finansiering av 

Matbanken som fått avslag som det står i frågan.  

Socialmissionen har fått medel i den ordinarie ansökningsrundan. Social-

missionens tilläggsansökan handlade om tilläggsmedel för socialmissionens 

verksamhet samt att få anställa en handledare. En handledartjänst fick avslag 

redan i den ordinarie ansökningsrundan av fördelningsrådet och landskaps-

regeringen.  En del av handledarens uppgifter är att delta i Matbankens verk-

samhet.  

PAF-medlen för social verksamhet gör det möjligt att vi har en så aktiv och 

bred verksamhet inom tredje sektorn på Åland. Det kompletterar de samhäl-

leliga insatserna på ett mycket bra och till flera delar fantastiskt sätt. 

Under de senaste åren har önskemålen om stöd, PAF-medel, för verksam-

hetsledare och direkta tjänster i organisationerna blivit fler. Vi vet alla vilken 

press PAF som bolag är under och långsiktigheten i avkastningen är inte 

glasklar. Därför har återhållsamhet rått när det gäller att bygga upp bestå-

ende driftskostnader, t.ex. att inrätta tjänster. Det är en bedömning som 

gjorts nu som tidigare. Arbetet med att ta fram nya principer pågår under ar-

betet med PAF-medlen i budgeten för 2011 under moment 44.20:”Den lång-

siktiga nivån på avkastningen på penningautomatmedel är inte klarlagd, 

vilket innebär att återhållsamhet bör iakttagas i fördelningen av bidrags-

medel beträffande fördelning av medel till bestående driftskostnader. Före-

ningarna bör eftersträva att aktivera så många medlemmar som möjligt i 

de verksamheter som organisationerna bedriver. Landskapsregeringen av-

ser att år 2011 vid fördelningen av anslaget beakta andelen medlemmar 

som aktivt tar del i organisationernas arbete och antalet frivilliga arbets-

timmar.” 

Undantag har gjorts för sekreterare och verksamhetsledare när förening-

arnas medlemmar har olika funktionshinder t.ex. syn- och hörselnedsättning 

och därmed haft svårt att driva en förening.  

Vissa villkor måste också uppfyllas t.ex. föreningen ska ha varit registrerad 

i ett helt verksamhetsår, det ska finnas godkända stadgar och det ska finnas 

genusstatistik på medlemmarna. Det görs också en helhetsbedömning av 

verksamheten, aktivitet, medlemsantal och andelen frivilligt arbete. 

I dagsläget är det fem sammanslutningar som driver banken; Mariehamns 

församling, Socialmissionen, Pingstkyrkan, Missionskyrkan och Rädda bar-

nen. De gör en betydelsefull och medmänsklig insats. 

Enligt de uppgifter vi har fått är inte Matbankens överlevnad avhängigt av 

landskapsregeringens beslut. Ett sådant beslut skulle vi aldrig fatta medvetet! 

Inte heller Socialmissionen verksamhet är det.  

Vi kommer att sammankalla företrädare för de fem sammanslutningarna 

som driver banken och diskutera på vilket sätt verksamhet verkar expandera 

och på vilket sätt det är möjligt att stöda och med den absoluta målsättningen 

att Matbanken ska bli överflödig . Alla ska ha oundgänglig försörjning, mat på 

bordet! 

Ltl Camilla Gunell  

Min enkla fråga har sin grund i ett av landskapsregeringens fattade beslut. 

Där står det i svaret att detta handlar om en anställning för en handledare 8 

timmar i veckan. ”Handledaren deltar i hjälpverksamheten som föreningen 

bedriver samt administrerar det frivilliga som är engagerade i den s.k. 
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Matbanken som delar ut till behövande i det åländska samhället.” Detta är 

citat ur regeringens eget beslut. Hur detta kan missförstås är mycket svårt att 

förstå för mig.   

Det här handlar inte alls om att inrätta några tjänster inom frivillig sek-

torn. Jag har svårt att förstå varför man alls kopplar ett sådant här beslut till 

en allmän diskussion om PAF-medel som härrör sig från långt tillbaka i tiden. 

Dessutom betonar man att det är Ålands lagting som har tagit sådana direk-

tiv. Enligt vårt parlamentariska system kan landskapsregeringen fatta vilket 

beslut man vill. Tidigare har man gjort, som ministern säger, angelägna prio-

riteringar när det gäller undantag för olika typer av anställningar inom frivil-

lig sektorn. Det förvånar mig fortfarande att inte just denna oerhört ange-

lägna fråga inte hör till landskapsregeringens prioriteringar.  

Ministern säger att hon har varit i kontakt med de föreningar som det här 

berör och hon påstår att ett sådant här beslut inte äventyrar deras verksam-

het. Ingen av de tre huvudansvariga för verksamheterna har haft någon som 

helst kontakt med vare sig ministern eller hennes tjänstemän.  

Minister Katrin Sjögren 

Herr talman! När det gäller beslut som fattades om Matbanken så omfattar 

det en handledare som söktes i den ordinarie ansökningsrundan. En del av 

handledarens uppgifter är att bistå Matbanken. Önskemål om resurser för en 

handledare fanns i den ordinarie ansökan.   

När det gäller PAF-medel så bereds de i förvaltningen av sakkunniga tjäns-

temän. Jag beklagar om jag hat varit otydlig. Jag har inte träffat alla de för-

samlingar och föreningar som deltar i Matbanken. Jag har haft kontakt med 

några, men beredningen har haft kontakt med flera av dem som är aktiva i 

Matbanken.  

Jag har träffat flera föreningar, som får PAF-medel, på föreningarnas ini-

tiativ och på mitt eget initiativ, t.ex. Ålands invalider, Fri från narkotika, Po-

wer club, Folkhälsan, Röda Korset och Handikappförbundet. 

I Socialmissionen finns det helt klart olika uppfattningar om hur frivillig 

arbetet ska bedrivas. Man har beviljats medel under flera år för sin viktiga 

verksamhet. Man har fått medel för att kunna besöka åländska fängelsekun-

der och för att bedriva loppisverksamhet m.m. Det blir heller inte rimligt och 

försvarbart om de administrativa kostnaderna och personalkostnaderna blir 

högre än de faktiska medel som går till utdelning till hjälpbehövande och be-

söksverksamheten.   

Alla de 38 föreningarna som finns inom den sociala sektorn har mycket 

hög legitimitet, precis som Socialmissionens arbete. Samhällsmedlen ska an-

vändas enligt spelregler som är lika för alla, enligt principen om lika behand-

ling. Hanteringen ska vara genomskinlig för alla som vill syna den i sömmar-

na. 

Vi försöker alltid diskutera, ha en dialog och samverkan med föreningarna. 

Vi försöker också alltid hitta flexibla lösningar.   

Det handlar också om att ha någon form av lika behandling och behandla 

alla dessa 38 sociala föreningar på samma sätt.  

Ltl Camilla Gunell  

Det är en väldigt formalistisk attityd som landskapsregeringen vidhåller i den 

här frågan. Jag kan inte acceptera det här resonemanget, att den här verk-
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samheten skulle vara som vilken annan verksamhet som helst. Jag jobbade 

själv där igår. Vi delade ut 26 kassar till 6 familjer och 20 andra typer av hus-

håll. De individer man möter är i en svår ekonomisk situation och i övrigt 

också i en svår livssituation. De småpengar som landskapet här kunde ställa 

till förfogande för en handledare hos Socialmissionen handlar både om att 

administrera Matbanken men också att sköta annan hjälpverksamhet. Den 

här hjälpen är så oerhört angelägen. Jag kan inte förstå hur man ställer det 

här i relation till andra föreningar. Jag gör en helt annan bedömning av hur 

angeläget det är att landskapet bidrar med det lilla man kan göra.  

Ministern säger att de administrativa kostnaderna överstiger det som går 

till hjälpbehövande. Den här administrationen behöver ju finnas för att 

kunna upprätthålla en sådan här verksamhet. Verksamheten skulle kunna 

vara hållbar, behovet ser tyvärr ut att öka. Om det ska kunna skötas med vär-

dighet och medmänsklighet är man tvungen att ha en viss resurs.  

Jag skulle ha gjort en helt annan bedömning i frågan. Eftersom ministern 

har lovat att verksamhet inte ska äventyras så hoppas jag att resultat av den 

här diskussionen resulterar i att man är i kontakt med de huvudansvariga för 

verksamheten och att man verkligen ser till att inte äventyrar denna oerhört 

angelägna verksamhet. 

Minister Katrin Sjögren 

Herr talman! Inte för en sekund tvivlar jag på att Matbanken gör nytta eller 

att de inte skulle göra ett betydelsefullt och medmänskligt arbete.  

Det har inte kanaliserats PAF-medel tidigare till den här verksamheten, 

vare sig via Rädda Barnen eller via Socialmissionen. Jag anser att det är 

mycket angeläget att Matbanken finns när den behövs. Jag har tidigare också 

sagt att vi behöver sammankalla dessa fem olika föreningar och församlingar 

och höra vad de har för verksamhetsförutsättningar och hur vi kan trygga de-

ras verksamheter. Det finns ju flera bitar i det här. Det finns frivilligt arbete, 

ca 15 personer deltar i det här frivilliga arbetet. Det finns donationer, både 

från företag och från privatpersoner. Kanske en lösning för att trygga den här 

verksamheten skulle vara att man gör en samordnad ansökan. Kanske land-

skapsregeringen kunde stå för hyreskostnaderna så länge det finns behov för 

Matbanken. Det skulle vara en betydlig avgift som skulle avlasta Matbankens 

administration. Jag är helt säker på att det finns lösningar på det här. 

Man önskar att Matbanken skulle vara tillfälligt. Vi driver en sådan social-

politik både på landskapsregeringen och i kommunerna att man inte behöver 

gå till Matbanken för att få mat på bordet. Där kan vi inte slå oss till ro. Det 

gäller att forcera lagstiftning och att kommunerna uppfyller sina sociala plik-

ter.  

Talmannen 

Landskapsregeringens svar antecknas till kännedom. Ärendet är slutbehandlat. 

Fortsatt enda behandling 

4 Redogörelse enligt 32 § lagtingsordningen för tiden 1 november 2009 - 31 oktober 

2010 

Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande (SjpN 1/2010-2011) 
Landskapsregeringens redogörelse (RS 1/2010-2011) 
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Diskussionen i ärendet avbröts vid plenum 20.04.2011. Diskussionen fortsätter. Kvar på 

talarlistan står lagtingsledamöterna Gun Carlson, Johan Ehn, Olof Erland, Runar Karls-

son, Danne Sundman och Harry Jansson.  

Ltl Gun Carlson  

Herr talman! I onsdags före påsk debatterades betänkandet från självstyrel-

sepolitiska nämnden. Den debatten fortsätter nu. Det är det årliga återkom-

mande betänkande över landskapsregeringens redogörelse över det som man 

har gjort under året när det gäller speciellt viktiga frågor som rör självstyrel-

sepolitiken. 

Vi i centern ser det som ytterst väsentligt att alla de här frågeställningarna 

lyfts fram och att det görs årligen. Även om det ibland i vissa kommentarer 

blir mer eller mindre kopiering av förra årets förslag eller beslut i redogörel-

sen så är det ändå bra att det återkommer. 

Vi har ofta anledning att konstatera att det finns ett stort informationsbe-

hov till omvärlden om vår självstyrelse och om våra särrättigheter. Det är 

sant. Värre är att det börjar bli allt sämre med intresset för och kunskapen 

om självstyrelsen och självstyrelsefrågorna på Åland. Våra ungdomar och i 

många företag har allt mindre kunskaper om det här. Kunskaperna försvagas 

eller förminskas. Man håller på att glömma bakgrunden till självstyrelsen. 

Man inser inte att om inte vi håller fast vid grundstenarna så kan det sluta 

med att vi blir ett vanligt landskap i staten Finland. Här finns en stor uppgift 

för informations- och kommunikationschefen som vi har i landskapsrege-

ringen. Här borde arbetet utvecklas så att det blir regelbunden ofta återkom-

mande information både hemma och borta, i skolorna och till näringslivet. 

Det här borde landskapsregeringen fundera på när det gäller kommunikat-

ionschefen. 

Jag är glad att självstyrelsepolitiska nämnden i årets redogörelse återigen 

lyfter fram flera viktiga frågor för självstyrelsen och att vi nu får diskutera 

dem. Med tanke på att hembygdsrätten med åtföljande särrättigheter; jord-

förvärv och näringsrätt är att betrakta som grundstenar i självstyrelsesyste-

met och de är också skyddsmekanismer för självstyrelsen. Det är självklart att 

självstyrelsepolitiska nämnden har de här frågorna med när redogörelsen 

granskas. 

Påpekande om att kommitténs åtgärdsförslag snarast måste förverkligas 

håller jag naturligtvis med om. Jag citerar: ”Det är viktigt att den politiska 

linjedragningen i frågan blir tydlig och att de politiska riktlinjerna styr ju-

ridiken och inte tvärtom.” Det är särskilt intressant för mig. Som ordförande 

för den parlamentariska kommittén för hembygdsrätt, jordförvärv och nä-

ringsrätt kunde jag konstatera att samtliga medlemmar var absolut tydliga 

och eniga om att syftet med grunden för jordförvärvslagen skulle bevaras. 

Med andra ord, den politiska linjedragning blev tydlig i ett tidigt skede av ar-

betet och gick som en röd tråd genom hela kommittéarbetet. Det ledde till en 

lista över åtgärdsförslag, en beställning, till landskapsregeringen. Frågan som 

jag ställer här lyder: Är den politiska linjedragningen densamma idag när det 

gäller de här frågorna, är den lika klar och tydlig? Jag känner förstås en viss 

osäkerhet med tanke på vissa uttalanden i lagtingsdebatten och med tanke på 

vissa händelser i landskapsregeringen. 

Beträffande användningen av landskapsförordning konstaterar kommittén 

att grunderna för fysiska och juridiska personers rättigheter ska regleras i lag 
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och inte i förordning. Kommittén konstaterade också att det finns behov av 

att till en landskapslag om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd överföra 

bestämmelser från gällande landskapsförordning i enlighet med Högsta för-

valtningsdomstolens beslut och självstyrelselagen. Det var helt enigt. 

Självstyrelsepolitiska nämnden gör också samma ställningstagande, dvs 

förordning bör inte användas. Däremot kan riktlinjerna specificeras. 

Centern anser att om man ändrar regelverket så att personer utan hem-

bygdsrätt kan köpa t.ex. strandtomter så måste man göra den ändringen ge-

nom en lagändring så att förslaget och dess konsekvenser får diskuteras av 

lagtinget. Detta med tanke på att jordförvärvslagen är en lag som endast kan 

ändras genom överensstämmande beslut i lagting och riksdag och beslut i 

lagtinget kräver 2/3 majoriteten av de avgivna rösterna för att vara gällande. 

Det här är en sådan fråga som bör diskuteras i lagtinget. 

Samma röstningskrav gäller för ändring av landskapslagen om jordför-

värvsrätt och jordförvärvstillstånd. Det ska vara en kvalificerad majoritet 

också här. På grund av de här bestämmelserna så har vi i centern ansett och 

vi anser fortfarande att det blir synnerligen olyckligt om man endast ändrar i 

förordningen. 

Kommittén var väl medveten om att det pågår en utveckling av fritidsbo-

ende kopplat till turistiska verksamheter i avsikt att uppgradera anläggningar 

till så kallade resorter eller strandbyar. Kommittén ansåg att en sådan ut-

veckling är positiv för näringslivet. Kommittén ansåg att det därför bör infö-

ras klara och enhetliga grunder för när planering av markområden förutsätts 

för beviljande av jordförvärvstillstånd så att utveckling av såväl fast boende 

som fritidsboende på av kommunerna planerade områden kan tillåtas. Vi var 

fortfarande eniga i kommittén. 

Centern vill fortfarande ha en garanterad hållbar självstyrelse. Nu känns 

det som om alltför mycket diskuteras och avgörs med kortsiktigt tänkande. I 

maj kommer centern att hålla ett seminarium om dessa frågor. 

Enighet rådde också i den parlamentariska kommittén som arbetade för 

reformering av självstyrelsesystemet. Som vi hörde många talare uttrycka i 

onsdags så vet vi fortfarande ytterst lite idag, efter riksdagsvalet, om möjlig-

heterna om stöd för våra önskemål i rikspolitiken.  

Vi åkte enigt från kommittén till samtliga partier i riksdagen i höstas med 

förslag till skrivningar i det kommande regeringsprogrammet. Vi åkte hem 

synnerligen förhoppningsfulla och optimistiska. Nu vet vi inte vad som hände 

igår i Helsingfors. Jag har läst idag att lantrådet diskuterade de här frågorna 

igår. Vi hoppas att det går vägen. 

Grundtanken i kommittén var att Åland ska överta behörigheten i egen 

takt när vi vill visa vad vi kan klara av.  

Beslutet som antogs i Mariehamns stad gjorde mig lite betänksam. Om 

man inte klarar av att sköta ett kommunförbund, och få det att fungera på 

Åland utan man måste använda sig av Finlands kommunförbund, hur i her-

rans namn ska vi då klara någonting annat? Jag hoppas att det inte blir en 

negativ signal. Jag tycker att det går lite tvärtemot mot tankarna i självstyrel-

sereformeringskommittén. 

Svenskans försvagade ställning i Finland är ett faktum. Få av oss kan veta 

vad som händer med dagens mandatsituation i riksdagen. Loppet är kört, 

sade ltl Anders Eriksson i debatten i onsdags. Det kan vara så. 
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Några sekunder till, herr talman. I radions P1 i Sverige utfrågades bl.a. en 

svensk språkvetare vid Helsingfors universitet, en specialist på svenska språ-

kets ställning i Finland, om hur hon ser på den nya situationen i Finland efter 

valet. Det här är kanske inte ett ordagrant citat, men så här svarade hon: ”Jag 

har inte blivit attackerad för att jag talar svenska, men jag är fullt tvåsprå-

kig så jag klarar mig bra.” Det visar kanske lite på situationen i Finland. Det 

var ett mycket märkvärdigt svar av en språkvetare. Det var journalisten som 

ställer frågan och fick ett sådant här svar.  

Jag tror för vår del att vi måste bli om möjligt ännu tydligare när det gäller 

kommunikationerna mellan finska myndigheterna och landskapet. Det ska 

vara endast skriftväxling på svenska. Här har vi en uppgift som bör utvecklas 

av kommunikationschefen, det gäller naturligtvis information och någon som 

bevakar det som kommer till Ålands landskapsregering på finska. Vi måste 

också informera privatpersoner, skolor och företag om rätten att enligt språ-

klagen som gäller i riket ska vi kunna bli betjänade på svenska. Det är igen 

samma sak, om inte vi själva slår vakt om våra rättigheter vem gör det då? Vi 

måste också påminna om Finlands ansvar och skyldighet att se till att själv-

styrelselagens regler och intentioner till fullo efterlevs. Vi ska komma ihåg 

vilka krav som vi ska ställa på rikets myndighet, riksdag och regering. Tack.   

Ltl Roger Jansson, replik  

Herr talman! Moderaterna på Åland står eniga bakom betänkandet i 

jordförvärvsfrågorna. Vi skrev att fastboende skulle möjliggöras i alla 

kommuner, också strandnära boende. Vi skrev att turistbyar skulle 

kunna utvecklas och vi skrev att allt detta skulle vara så lagbundet som 

möjligt. Ingenting har hänt, ingenting har hänt, och så har ingenting 

hänt. Gun Carlson säger alldeles riktigt att riktlinjer kan preciseras i 

landskapsförordning när det gäller den lilla detaljen om hur nära t.ex. 

Mariehamns stad och andra kommuner får planera tomter till stranden. 

Frågan är om det är 30 meter från stranden, 20 meter från stranden, 10 

meter från stranden eller om det är 0 meter från stranden som det ska 

stå i jordförvärvslagen? Omöjligheten i det här resonemanget framgår ju 

klart att kommittén inte menade metrarna. Det var betydligt tyngre frå-

gor som vi tog upp i kommittén. 

Ltl Gun Carlson, replik   

Herr talman! Det är bra att vi fortfarande är helt eniga. Så här resonerar 

jag också. Jag har aldrig sagt någonting annat än det som ltl Roger Jans-

son säger. Jag upplevde i onsdags, när vi diskuterade förordning eller 

lag om bestämmelser, att också ltl Roger Jansson kanske tyckte att man 

bra kunde ändra i förordningen trots att vi har varit överens om att man 

inte ändrar någonting i förordning.   

Ltl Roger Jansson, replik  

(Hörs dåligt, mikrofonen ej påslagen). När det gäller metrarna ska det 

alltså i jordförvärvslagen stå hur nära Mariehamns stad får stadsplanera 

tomter till stranden? Mitt svar är naturligtvis nej, det ska vi inte göra. 

När det gäller metrarna så är det inte en sådan sak som är av den arten 

att det ska tas in i jordförvärvslagen. Man kan tänka sig att vara jättede-

taljerad. Men nu har inte landskapsregeringen klarat av detta och vi 

hade bråttom med att få fast bosättning runt om på Åland i alla kom-
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muner. När inte landskapsregeringen, centern och liberalerna, har kla-

rat av det så sätt då in det i förordningen tills vi får in det i lagen om just 

metrarna ska vara inne i lagen.  

Det har hänvisats till HDF, men det gäller ju helt andra frågor som 

det är krav på att ska vara i lag, liksom det som vi diskuterade i kommit-

tén.  

Talmannen 

Tiden är ute!  

Ltl Gun Carlson, replik 

När det gäller vad som ska vara i lag eller förordning så är det allt som 

berör den enskildes rättigheter. Det är vi överens om. Man kan fundera 

på om antalet metrar ska finnas i lag. Jag förstår att ltl Roger Jansson 

frågar mig om antalet metrar ska vara i lag eller i förordning. Det är 

ingenting som jag är exakt säker på hur det ska vara. Utgångspunkten 

ska alltid synas i lagen. Med stöd från lagen ska man inse vad som gäller. 

Ändrar vi nu detta som det är diskussion om i förordningen så kan vi 

inte vara säkra på vilka konsekvenser det blir. Det är därför som vi har 

sagt att konsekvenserna bör kunna diskuteras i lagtinget och inte i ett 

enskilt slutet rum.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Johan Ehn, replik  

Det här anförandet blev till vissa delar rätt yvigt. Eftersom talmannen 

tillåter att vi diskuterar kommunförbund så måste jag ta mig friheten att 

svara på den frågan.  

Det skulle vara intressant om ltl Gun Carlsson kunde förtydliga; vem 

har ställt Finlands kommunförbund som ett alternativ till Ålands kom-

munförbund? Det skulle vara mycket intressant att få ett förtydligande 

efter anförandet.  

Ltl Gun Carlson, replik   

Jag berörde den kommande självstyrelselagsrevisionen där vi vill visa 

att vi klarar av att ta hand om det mesta av de angelägenheter som rör 

Åland. I mitt anförande sade jag att den här signalen kan tolkas på det 

viset att om vi anser att vi inte klarar av att sköta ett kommunförbund på 

Åland så hur ska man då klara av något annat? Sedan sade jag också att 

man gärna är med i Finlands kommunförbund. Jag vet inte om Marie-

hamns stad är medlem där. Jag sade att jag vet att många kommuner på 

Åland fortfarande är medlemmar i Finlands kommunförbund.  

Ltl Johan Ehn, replik  

Herr talman! Att ställa dem mot varandra gjorde ltl Gun Carlsson i sitt 

anförande. Hon sade att det fanns kommuner som valde att vara med i 

Finlands kommunförbund istället för i Ålands kommunförbund. Om ltl 

Gun Carlson skulle ha följt med rapporteringen angående det beslut som 

Mariehamns stad har tagit så kanske Gun Carlson också hade noterat att 

man vill sköta de interna angelägenheterna på ett bra sätt, ett sätt som 

fungerar och ett sätt som får kommunerna att bli starka.  
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Kritiken har handlat om att vi tycker att man inte har lyckats skapa 

det. Genom det här beslutet vill man skapa något nytt. Vill man läsa tex-

terna som en viss potentat läser Bibeln så är det klart att man kan sprida 

dimridåerna på det sättet.  

Ltl Gun Carlson, replik   

Jag vill fortfarande hänvisa till kommittébetänkandet om självstyrelsen. 

Samtliga partier anser att vi ska ta hand om så mycket som möjligt 

själva. Vi klarar av det, vi klarar av skattebehörighet och vi klarar av alla 

angelägenheter, utom vissa som fortsättningsvis ska höra till Finland. 

Det här var en fundering från mig om detta kan bli en signal som kan 

tolkas som så att vi egentligen inte riktigt är beredda att klara av allting.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Johan Ehn  

Tack, herr talman! Jag ska återgå till betänkande som gäller redogörelsen 

som landskapsregeringen har lämnat angående utrikespolitiken.  

Det finns en punkt som har intresserat mig lite mer än de andra. Det hand-

lar om de tankegångar som nämnden har kring samfundsbeskattningen. Det 

finns nu tankegångar på rikshåll att staten kan tänka sig att föra över sam-

fundsbeskattningen helt och hållet till sig själv. De här benämns i betänkan-

det som något som man från åländsk sida bör protestera högljutt mot. Jag 

hör till dem som verkligen vill understryka detta. Det skulle vara viktigt att 

landskapsregeringen nu, i de kontakter man har till rikssidan när det gäller 

skrivningarna av ett nytt regeringsprogram Helsingfors, också tydligt marke-

rar att det här inte skulle vara bra. 

Vi har från moderaternas sida markerat det mot vårt systerparti i Helsing-

fors, samlingspartiet. Man motiverar det ganska långt med att om man ska 

för en framgångsrik näringspolitik i ett land och om man ska kunna föra en 

framgångs näringspolitik som bygger på ökad sysselsättning och öka tillväx-

ten så behöver man också ha en näringspolitik som förs på bred front.  

I ett läge där man skulle föra bort samfundsskatterna från kommunerna 

helt hållet, var skulle då incitamentet finnas hos kommunerna att överhuvud-

taget lyfta ett finger just för näringspolitiken? Man skulle istället peka på 

landskapet och staden, att det är här som näringspolitiken fullt ut ska föras. 

Jag vill från vår sida tydligt lyfta fram att här finns ett arbete som vi gemen-

samt måste göra gentemot Helsingfors så att detta inte blir verklighet. Det 

skulle vara till ganska stor skada för stadens och övriga kommuners del. 

När det gäller beskattningsdiskussionen och utvecklingen av självstyrelsen 

som helhet, trots att det blåser lite kyliga vindar i Helsingfors kring både det 

svenska språket och internationalisering, så hoppas jag på att vi med gemen-

samma krafter ska lyckas skapa ett sådant klimat så att vi kan diskutera de 

här frågorna vidare. Jag delar till vissa delar ltl Gun Carlsons farhågor för att 

det inte är det mest gynnsamma läget att diskuterar den här typen av frågor 

nu. Däremot får vi inte ge upp, vi måste trycka på ännu mera tydligt och visa 

på att det finns ett behov att få den här processen att gå vidare och att alla 

parter skulle ha någonting att vinna på det. 

Jag hoppas att lantrådet och övriga ministrar och tjänstemän, som är i 

kontakt med i Helsingfors för att skriva ett regeringsprogram, verkligen läg-



  

  875 

ger klutarna till för att se till att vi får positiva skrivningar när det gäller själv-

styrelseutvecklingsarbetet i regeringsprogrammet. Jag hoppas också att man 

inser från regeringen sida och andra, t.ex. riksdagsledamoten, att det här 

måste vi göra gemensamt. Alla har vi våra kontakter till riksfältet. Vi bör 

också använda krafterna på ett gemensamt sätt tillsammans. Tack, fru tal-

man.  

Ltl Olof Erland 

Fru talman! Det var många intressanta synpunkter som kom upp här idag. 

Jag berörde några synpunkter i onsdags när det gäller budgetdebatten, bl.a. 

jordförvärv, hembygdsrätt och näringsrätt. Jag har inte en så klar juridisk 

uppfattning som många andra har. Jag ser pragmatiskt på det hela. Om man 

tar avstamp i det som ltl Gun Carlson sade, om vikten av information och 

självstyrelsen, så håller jag med till alla delar. Man behöver se på den histo-

riska bakgrunden om vårt system; lagstiftningen, konstitutionen, det som har 

tillkommit genom EU och som har utvecklats starkt de senaste åren samt de 

internationella garantierna som finns i bakgrunden men som hela tiden be-

höver ha lite värme under grytan så att det åtminstone puttrar och blir aktu-

ellt så småningom att ta upp och stärka. Det är viktigt.  

På samma gång saknas det ofta ett lika långt perspektiv framåt som man 

nu önskar ha bakåt. Därför tycker jag det är viktigt att tala om en modernise-

ring, inte bara av självstyrelsesystemet och lagstiftningen, utan också det som 

självstyrelsen utgör grund för när det gäller samhället. De som bor och lever 

här gör det på någon jordplätt. De som bor och lever här har rättigheter eller 

eftersträvar rättigheter. De som vill komma hit och idka företagsverksamhet 

vill göra det på villkor som är konkurrenskraftiga. Därför borde vi göra vad vi 

kan för att underlätta för fastboende personer att på planerat område för-

värva fast egendom. Och att för turistföretagare utnyttja naturtillgångarna 

enligt planering så att man kan utveckla turismen. Det är ingen idé att ge 

stöd, upprätthålla trafik, stöda infrastruktur med den ena handen och dra 

bort med den andra handen.  

Min enkla politiska målsättning, vilket jag läser in i den parlamentariska 

kommittén från tidigare, är att underlätta jordförvärv på planerat område för 

fastboende, fastanställda och turistverksamhet. 

För det andra hembygdsrätten, jag läste i en tidningsrubrik att liberalerna 

vill luckra upp hembygdsrätten. Det är snarare så att vi vill förenkla. De som 

studerar och praktiserar under ungdomstiden kan behålla hembygdsrätten, 

om man så vill. Det gör man på ett enkelt sätt genom att förlänga tiden till 

t.ex. 8 år. Man har diskuterat 10 år. Det är ganska rimligt med 8 är. Man har 

avslutat gymnasiet, man har studerat vid högskola 4-5 är och praktiserat 1 år 

eller gått ett par utbildningar. Det kanske till och med är ett sätt att stärka in-

tresset för det politiska genom att man fortfarande har den symboliska kopp-

lingen till hembygden. 

När det gäller näringsrätten så har liberalerna haft den åsikten att bolags-

styrelserna vet själva bäst vad de vill ha för kompetens. Det har väldigt lite 

koppling till vad utomstående tycker om styrelsen. Däremot är verksamhets-

språket en annan sak, där kan man ställa krav. 

Mot bakgrund av det här tycker jag att nämndens synpunkter på punkter-

na där det ska preciseras och kommenteras att likställa juridiska och fysiska 

personer är ganska diffusa. Jag tror att man har missat bolagslagstiftningen. 
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Där kan det finnas förbehåll, man kan olika villkor för olika kategorier och 

man kan ha hembudsklausuler osv. Det är en möjlighet att juridiskt ha en så-

dan reglering, men det här återstår ännu att reda ut och förtydliga. 

Jag vill påpeka i samband med redogörelsen att under 2010, den tid som 

detta avser, så hände det väldigt mycket, både i lagtinget och EU när det 

gällde åländskt inflytande. Man ska komma ihåg att det inte är bara proble-

men som vi ska ha på bordet utan också det som gör att vi går framåt.  

Samfundsskatten, som ltl Johan Ehn tog upp, har flera gånger varit aktu-

ellt att förstatliga i Finland. Man har naggat kommunerna i kanterna.  

Den åländska politiken långsiktigt, om jag kan bedöma den, är att man inte 

ska ändra på det förhållandet att kommunerna har möjlighet att ta upp sam-

fundskatt. I det här läget kan jag föreställa mig att om Finland vill gå in för en 

samfundsskatt, på grund av näringspolitiska skäl och ha det enhetligt i lan-

det, så kan vi på ett principiellt plan säga att vi är så pass självstyrda att vi 

borde ha en annan politik. Om staten tar upp skatten så betyder det att staten 

tar upp skatten men idag har vi en fördelningslag där staten, kommunerna 

och kyrkan delar på skatten. Den lagen borde göras om för Ålands del, att vi 

tar över samfundsskatten eller behåller den del som kommunerna har idag. 

Det kan man diskutera. 

”Worst case scenario” är att vi inte kan påverka den här fördelningen. Det 

betyder att vi måste göra med samfundsskatten som med kapitalinkomstskat-

ten delvis, fördela den till de kommuner där den uppstår. Särskilt för Marie-

hamn betyder det flertalet miljoner. Jag kommer inte exakt ihåg hur mycket 

det var senaste år. Men det betyder väldigt mycket. 

Det som är intressant i övrigt i skattepolitiken är att man avser att sänka 

samfundsskatten, åtminstone vill de finska moderaterna göra det hittills, tack 

vare de goda erfarenheterna från Sverige när det gäller alliansens skattepoli-

tik. Däremot har det funnits propåer om att höja kapitalinkomstskatten. Det 

vill särskilt socialdemokraterna, skulle jag tro. Det var också aktuellt i riks-

dagsvalet. Jag såg en höjning av kapitalinkomst som någonting bra. Jag tror 

inte alls att det är bra för Åland, tvärtom. De åländska aktiespararnas ordfö-

rande ser mycket bekymrad ut, vilket jag förstår. I småföretagandet finns en 

stor del av den åländska dynamiken, möjligheterna att dela ut dividend. 

Herr talman! Sedan var det en intressant infallsvinkel när det gäller kom-

munförbundet och självstyrelsepolitiken. Betyder detta faktum, att vi inte kan 

ordna kommunförbundet och att vi inte kan ordna en sammanhållen avfalls-

planering, att vi inte klarar av självstyrelsen? Nej, tvärtom, det är kanske 

mera ett dilemma. Vi har klarat av självstyrelsepolitiken sedan 1921 med re-

former och systemet har fungerat. Däremot var avfallssystemet från början 

uppbyggt så att det inte ska fungera. Det är en prestation att, mot alla odds, få 

våra kommunalförbund i praktiken att kunna verka i fortsättningen. Det är 

strukturellt felaktigt upplagt. Det handlar om kollektivt och individer och i 

det här fallet enskilda kommunerna och det sammanlagda kollektivet. I och 

med att Mariehamn är så starkt så behöver man egentligen inte de andra 

kommunerna, då ser man rationellt.  

I min nuvarande hemkommun undrar jag också vad vi har för nytta av 

kommunförbundet. Remissorgan, kompetens, statistik, utredningar och kur-

ser allt detta går att göra på annat sätt. 

 Det som kommunerna på Åland behöver är en attityd som är kollektiv. Det 

gemensamma bör göra saker för att få det att fungera. Man behöver kunna 
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avtala. Avtalsförhandlingar pågår ju här i landskapsregeringen varje år. Det 

gäller att hitta ett sätt att representera kommunerna med tanken att kommu-

nerna som enheter kanske blir kvar med vissa uppgifter.  

Det här har lösts i självstyrelsen genom att vi har en landskapsregering, en 

enhet som tar hand om landskapet på vissa områden. Kommunerna borde 

dra lärdom av just detta, särskilt när det gäller kommunförbund och sättet att 

föra ihop saker inom ett begränsat område.  

Sedan tänkte fråga självstyrelsepolitiska nämnden och kanske också möjli-

gen medlemmarna i den parlamentariska kommittén för självstyrelsens ut-

veckling. Jag har fått den uppfattningen ibland att man ska ta över skattebe-

hörigheten som ram utan att bestämma vad man ska använda beskattningen 

till. Det tycker jag verkar väldigt farligt. Det finns ett spel där man blir sit-

tande med Svarte Petter och det skulle Åland bli i det här fallet. Om vi skulle 

ta över skattebehörigheten då har vi spelat bort alla våra förhandlingsposit-

ioner. Man måste klargöra några saker först i så fall. Det här säger jag på 

grund av att sannfinländarna har visat sig väldigt villiga att ge över så mycket 

som möjligt till Åland. Där är i och för sig bra, det är mycket välvilligt om det 

skulle vara enbart välvilligt, men det är för att bli av med besvär. Om vi skulle 

ta över skattebehörigheten så måste man klargöra tre viktiga saker.  

För det första, Ålands andel i Finlands förmögenhetsmassa, ägandet i bo-

laget osv. För det andra, statsskulden. Båda de här komponenterna betyder 

att vi har en fordran, som är väsentligt stor, på Finland i ekonomiska termer. 

Den ekonomiska fordran måste man förhandla om för att vi ska kunna ta 

över beskattningen. Det tredje är sjöfarten, utan att reglera sjöfarten kan vi 

inte ta över skattebehörigheten, bortsett möjligen från indirekta skatter. Man 

måste reglera hela det paketet. Det gäller kommunalskatten, statsskatten, ar-

betsgivaravgifter, pensionsförsäkringar och olycksfallsförsäkringar mm. Det 

handlar om stora summor. Jag utgår ifrån att det här är någonting som själv-

styrelsepolitiska nämnden och parlamentariska kommittén, om inte tydligt 

uttryckt, har i bakfickan. 

Både möjligheten och risken att riket plötsligt skulle kasta en massa behö-

righet över oss är liten. Förhandlingarna om de här frågorna kommer säkert 

igång. Jag tror att det är väldigt bra att vara medveten om att här har vi ett 

problem.  

Detta med kommunförbundet och självstyrelsen är två olika saker. Det ena 

har vi ålänningar skött, det andra har vi inte skött lika bra. Nu måste diskuss-

ionen komma igång om hur vi ordnar den kommunala servicen.  

Nu har jag pratat ut samtliga sossar här så nu kan jag avsluta. Tack, herr 

talman.  

Ltl Roger Jansson, replik  

Fru talman! Jag tar upp två frågeställningar, självstyrelsen och kommu-

nerna. När det gäller det kommunala samarbetet så finns det många 

goda ett exempel på det att fungerar väl. När det gäller avtalsfrågor har 

vi ett mycket väl fungerande exempel i kommunala avtalsdelegationen 

där kommunerna har givit förhandlingsrätten till sitt gemensamma or-

gan. Det har fungerat genom åren på ett alldeles tillfredsställande sätt. 

Det är ett exempel på bra samarbete. 
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När det gäller MISE så är det ett exempel där man inte kom igång rik-

tigt bra överhuvudtaget. Med Ålands kommunalförbund är det väl lite 

samma sak, man har aldrig riktigt fått det på plats såsom det var tänkt.  

Jag ska i nästa replik, om jag får en sådan, fortsätta med frågan om 

ramlagen och skattebehörigheten. 

Ltl Olof Erland, replik 

Jag har väl inga invändningar annat än den kommunala avtalsdelegat-

ionen är en arbetsgivarfunktion som nästan finns oberoende av hur man 

gör med resten. Det finns ett behov av kollektiva lösningar.  

Problemet med MISE är att det inte finns något incitament att lösa 

saker och ting kollektivt. Varje kommun blir sin egen avfallssorterare 

och då blir det problem för helheten. Kommunförbundets upplösning 

med Mariehamn bör inte ses som ett misslyckande utan att man måste 

söka sig något nytt. 

Ltl Roger Jansson, replik  

Det var det jag ville, fru talman, med min replik till den delen. Det finns 

inte dåliga exempel enbart. Men när det inte har gått så jättebra då 

måste man vara beredd att söka någonting nytt, vilket vi från stadens 

sida nu har sagt att man borde göra.   

Om man tar en ramlag innebär det att man ges möjlighet att fatta be-

slutet själva. När det gäller moderaternas inställning till ramlagen och 

den framtida skattebehörigheten så menar vi att det naturligtvis inte är 

något självändamål. I varje särskild diskussion om skatteövertagandet 

ska man ge en klar bild till ålänningarna och låta dem i val ta ställning 

till den modell man avser att använda sig av. Och varje sådant överta-

gande, varje liten del eller stor del kräver detaljförhandlingar med riket 

som ger ett tillfredsställande resultat för båda parter.  

Ltl Olof Erland, replik  

Detta håller jag också med om, men med den brasklappen att om man 

redan har tagit över behörigheten så har man också gett ifrån sig för-

handlingsmöjligheterna. Det tror jag är en viktig sak. När man förhand-

lar om hur man ska ta över behörigheten så måste alla delar vara med. 

Om man tar över en enskild skatt utan att ta hänsyn till statsskulden, 

statsförmögenheten och sjöfartsnäringen så då kommer vi att förlora på 

det. Man kan till och med räkna ut det i euro vad vi skulle förlora på ett 

sådant enskilt skatteövertagande. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack fru talman! I mitt första replikskifte skulle jag vilja förtydliga lite så 

det inte uppkommer missförstånd här bland kollegorna vad gäller cen-

terns syn på jordförvärvsfrågan. 

Vi måste komma ihåg att det förslag till landskapsförordning, som har 

gått ut på remiss till kommunerna, gäller inte bara planerat område där 

man skulle slopa gällande strandvillkor. Det gäller även bykärna och det 

något diffusa begreppet; ”annat område avsett för fast bosättning”. Här 

har vi från centerns sida sagt att vi inte kan ha den typen av svepande 
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formuleringar till grund för reglering av ett av våra viktigaste nation-

alitetsskydd, dvs jordägandet.  

Vad gäller hembygdsrätten så från centerns sida skulle det absolut 

inte vara någon problematik att förlänga tiden innan man förlorar hem-

bygdsrätten om det enbart skulle gälla studeranden. Problemet är att 

man har kommit fram till att man inte kan särbehandla de studerande, 

man vill att alla ska ha rättigheten om förlängd tid.  

Talmannen 

Tiden är ute!  

Ltl Olof Erland, replik 

När det gäller det sista att alla ska ha den rätten så är det detta som vi 

har diskuterat. Studerande är bara en verksamhet jämfört med annan. 

Att studera är till och med nästan avlönat ibland även om det är dåligt. 

Far man ut och praktiserar så bör man ju ha samma rättigheter. Det är 

alltså de som har förvärvat hembygdsrätt som skulle få tiden förlängd. 

När det gäller jordförvärvsrätten så ser jag detta med bykärna och 

annan fast mark lite som teknikaliteterna. Om det är detta som det 

handlar om så skulle jag säga att det är öppet för en förhandlingslösning 

när man ser vad remissvaren säger. Vi måste hitta lösningar för region-

alpolitiken som innefattar att folk faktiskt kan bo ute på landsbygden 

och i skärgården. Ser man på åldersfördelningen så är det många som 

bor där därför att de trivs men de är inte i arbetslivet i tillräcklig ut-

sträckning. 

Talmannen 

Tiden är ute!  

Ltl Harry Jansson, replik 

Att tiden skulle förlängas från 5 till 8 år för alla som har förvärvat hem-

bygdsrätten kan inte centern omfatta. Däremot skulle vi kunna omfatta 

att man kunde ge förlängd tid till de åländska studerande som har tving-

ats att skriva sig utanför Åland till följd av studier. Där hade vi kunnat 

tänka oss en särställning. Men i och med att man påstår att grundlagen 

med mera sätter hinder i vägen för en sådan behandling så då säger vi 

också nej till att förverkliga det verkliga rättsinstrumentet som är för-

knippat med dagens självstyrelse.  

Vad gäller ramlagen och beskattningsfrågan så måste vi komma ihåg 

att tanken är att beskattningen tillhör de rättsområden som överförs i en 

ny sorts kategori, dvs sådana som lagtinget kan överta efter att ha hört 

den åländska befolkningens vilja. Det betyder att vi inte ger ifrån oss 

några förhandlingskort, men vi vet själva hur vi vill utveckla självstyrel-

sen.   

Ltl Olof Erland, replik  

Angående problemet med hembygdsrätten, att det inte skulle gälla alla, 

förstår jag att det är de som inte är studerande, vad är det för mystiskt 

med dem? Man flyttar ut en tid, man jobbar, man praktiserar och man 

bestämmer sig för att byta medborgarskap eller någonting annat. Jag ser 

inte någon större principiell fråga i det. Jag är lite bekymrad när jag 

hörde detta med beskattningen, att vi ska kunna ta över den när vi vill. 
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Det är ju det som är problemet när man säger att ”ni har ju möjligheter 

att ta överbeskattningen när det gäller sjöfarten”. Det hördes till och 

med sådana röster i riksdagen tidigare när vi ville ha nettolön fullt ut, 

man menade att Åland kan ta överbeskattningen. Då har vi en direkt be-

lastning, vi går miste om förmögenhetsmassan i staten och den inkomst 

som statsskulden kommer att ge oss i framtiden.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Runar Karlsson 

Fru talman! Mitt anförande ska hålla sig till rubriken förnyelsebar energi. 

Tillgång till energi kommer att vara en ödesfråga för vårt samhälle inom en 

snar framtid. På Åland har man framgångsrikt byggt upp förnyelsebara ener-

giparker. För cirka fem år sedan byggdes det två stycken stora energikomplex 

på Åland. Det ena är vindkraftsparken på Båtskären och det andra är biovär-

mekraftverket i Mariehamn. I båda dessa projekt är landskapet inblandat, i 

det ena projektet genom investeringsstöd och i det andra projektet genom ut-

arrendering av mark. Dessutom har ÅCA och Jomala kommun nyligen byggt 

ett biovärmeverk som baseras på flisvärme och biogas. Med dessa projekt, 

tillsammans med andra projekt, så har vi en förnyelsebar elenergi som mots-

varar ungefär 25 procent av våra behov. Vad gäller värme så torde den uppgå 

till cirka 50 procent.  

Fru talman! Det här räcker inte. Nu måste vi ta större kliv framåt. För att 

komma vidare med högre förädlingsgrad vad gäller el så måste vi få till en 

stödordning, åtminstone om ett antal år framåt. Här måste det till mera 

framgångsrikta politiska förhandlingar mellan riket Åland för att uppnå re-

sultat som får förnyelsebar elenergi att ytterligare ta stora kliv framåt.  

Vi vet att vindenergin har stora möjligheter då vindförhållandena på Åland 

är speciellt goda. Även från skogen finns råvaror som kan förädlas till ele-

nergi av stora mått. 

Fru talman! Får vi bara ett resultat i förhandlingarna med riket vad gäller 

stödsystemet så kan också biogas bli en råvara att räkna med. 

Vi har stora mängder matavfall som årligen slängs till ingen eller mycket 

lite nytta. På Åland slängs idag 3000 ton matavfall, vilket motsvarar 300 

lastbilslass. Denna siffra är enligt vad man uppskattar att man slänger på 

svenska sidan. Vi kommer upp till den fantastiska summan 3000 ton matav-

fall, hälften av 3000 ton utgör tyvärr också ätbart matavfall.  

En stor del av matavfallet komposteras med klimatpåverkande metangas-

utsläpp som följd. Genom att vi komposterar matavfall så tror vi att vi begår 

en miljögärning. Det är precis tvärtom. Det är det sämsta som vi kan göra för 

miljön. Egentligen är det bättre att föra maten till Uppsala och elda upp den 

där. Det är bättre för miljön.  

Vi måste få en förändring till stånd. Skulle vi istället röta matavfallet till 

biogas och förädla det till elenergi så skulle vi ha dubbel nytta. Vi skulle dels 

få bort metangasutsläpp och dels skulle vi få förnyelsebar energi. 

Även inom jordbruket finns det stora mängder avfall som kan omvandlas, 

rötas, till biogas som sedan förädlas till elenergi. Detta kan göras av rena grö-

dor, slaktavfall, mjölkavfall och avfall från djurhållningen osv. Här finns det 

biogas av stora mått att åstadkomma. 
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Fru talman! Stödsystemet skulle ge möjlighet för en mångfald av energi-

projekt på Åland. Vindkraft, elkraft från skogsprodukter och elkraft från bio-

gas, tekniskt är det här inget problem, tekniken finns men problemet har va-

rit ekonomin. Stödsystemet skulle också ge detta ekonomi.  

Fru talman! Den 25 mars detta år togs lagen om stödsystemet ikraft i Fin-

land. Stödmöjligheterna har nu har annonseras ut av Energimarknadsverket 

Finland där ansökningstiden utgår den 30 september detta år. I ansöknings-

direktiven anges att stöden inte gäller Åland. Stöden gäller i tolv år. Garanti-

priset på el är dubbelt högre än dagens marknadspris. Därav finns det också 

möjlighet att få ekonomi i den förnyelsebara energin.  

Om Åland, trots skrivningarna i ansökningsdirektiven, ändå kunde ingå i 

stödsystemet så kunde Ålands Elandelslags och vindkraftbolagens långtgå-

ende planer på en ny vindkraftpark stå klar år 2013. Denna park motsvarar 

36 megawatt och skulle från år 2013 generera cirka 10 miljoner euro per år 

till det åländska samhället, där cirka 4 miljoner euro ingår som stöd. Genom 

att Åland hittills inte är med i stödsystemet så går vi miste om 10 miljoner. 

Dessutom finns det planer på en ännu större vindkraftspark i östra skär-

gården på 100 megawatt. Om den parken skulle förverkligas och vi är utanför 

stödsystemet så skulle siffran öka från 10 miljoner till 40 miljoner per år som 

vi skulle gå miste om. Det här är mycket pengar. Det här skulle också gene-

rera många arbetsplatser och inte bara rena pengar i euro och cent.  

Till sist, fru talman, mycket står på spel, allt från reda pengar till samhället 

men också tillgång till energi som kanske är den allra viktigaste delen och då 

ren energi. Tack, fru talman.  

Ltl Danne Sundman 

Fru talman! Jag begärde ordet en gång till när det var diskussion om valet i 

Finland, hur valresultatet skulle påverka våra relationer och hur man skulle 

tackla den situationen. Det är inte så lätt att förhålla sig till Finland som hel-

het och till det politiska systemet efter den demokratiska revolution, som 

man har kallat det, som har genomförts när Finlands folk till 19 procent av 70 

procent har röstat på sannfinländarna. Det är en riktig käftsmäll på etablis-

semanget och det tar tid innan det sjunker in när så stora förändringar görs.   

Demokrat måste man vara i alla lägen. Man måste också vara demokrat 

när man tycker att det är jobbigt. Folket får de politikerna som de förtjänar, 

väljarna kan aldrig ha fel och ett valresultat kan aldrig vara fel. Oavsett vad 

man tycker så måste man gilla läget, särskilt om man är en part beroende av 

det politiska systemet där förändringen har skett.   

Vi ska komma ihåg att när det gäller sannfinländarna så har vi på Åland, 

och kanske i hela den svenskspråkiga delen av Finland, fått en bild som är 

delvis filtrerad. Därför att den bilden ska medverka till att den svensksprå-

kiga delen av befolkningen ska rösta på ett annat parti som i många fall kan 

anses vara sannfinländarnas motpol, SFP. Sannfinländarna har i rätt så stor 

utsträckning demoniserats och man har lyft fram vissa av deras egenheter. Vi 

kanske inte alltid, genom de medierna som ålänningarna får ta del av, har fått 

rätt bild och framförallt inte rätt bild av deras väljare som nu uppgår till 19 

procent.  

Det är egentligen ingenting nytt. Finland är ett väldigt slutet land. Det är 

en ung republik som har ett rätt så dåligt självförtroende. Därför ser man på 

saker och ting som vi inte är vana med, vårt sätt följer det svenska sättet att se 
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på saker och ting. Det måste man ta i beaktande när en sådan här förändring 

sker. Finsk politik kan inte mätas med svensk eller åländsk måttstock, vilket 

man försöker sig på. Det har man också försökt sig på på ledarsidor, både i 

Sverige och runt om i världen. Det har också föranlett ledarsidor i Finland att 

ta avstånd från det sättet att mäta finsk politik, fast de inte är för det som 

sannfinländarna står för. 

Ofta har de lyfts fram att sannfinländarna är främlingsfientliga. Det är 6 av 

de 39 valda som har skrivit på deklarationen och kan kallas främlingsfient-

liga. Det är 33 ledamöter som inte är uttalat främlingsfientliga, annat än de 

formuleringar som partiet har i sitt partiprogram. Man ser sannfinländarna 

som ett stort hot mot svenska språket. Å andra sidan är det över 80 procent 

som inte skulle vara ett hot, men så är det inte. Vi vet att idéerna angående 

svenska språket, att byta till ryska vid ryska gränsen, finns till och med i det 

gröna partiet, som annars är väldigt svenskvänligt. Idéerna om svenska språ-

ket finns i så gott som alla partier, förutom möjligtvis i SFP som står för mot-

satsen. Det är egentligen inte några konstigheter. Det har koncentrerats 

många personer till ett parti som har lyft fram de här frågorna.  

När man läser valanalyser så är finns det också mycket annat hos sannfin-

ländarna som attraherar folk, t.ex. deras syn på EU. Personligen tycker jag att 

de har en bra syn på EU i stort. De är mot överstatlighet, vilket jag också är. 

Jag är för mellanstatligt samarbete. 

Ute på landsbygden och i förorterna i Finland handlar mycket om region-

alpolitik och den utveckling som sker runt om i landet. Det handlar framför-

allt om socialpolitik och de klyftor som vidgas när folk känner sig svikna av 

systemet. 

Det handlar också om korruptionen i finsk politik och det sätt på vilket 

etablissemanget har fjärmat sig från verkligheten och folket. Det här är en 

demokratisk revolution för att protestera mot det. Det är egentligen demo-

krati när den är som finast.  

Åland, ålänningarna och framförallt vi politiker som ska förhandla med 

Finlands regering, där sannfinländarna kommer att ingå med all sannolikhet, 

måste förhålla oss till det här. Vi måste bygga relationer till alla partier. Det 

är fortfarande en brist för oss att våra kontakter med finsk politik ofta går ge-

nom SFP. Vi är överens om att vi borde ha mera kontakt till alla partier. 

Mot bakgrund av detta så kanske vi också ska tona ner vår, till någon del 

felaktiga, analys av sannfinländarna och försöka ta reda på vad de egentligen 

står för. Från att ha demoniserats till våra värsta ovänner så kan de till och 

med vara våra allra bästa vänner, åtminstone goda vänner i det avseendet att 

sannfinländarna gärna ser att Åland tar ett större ansvar. Det är helt i linje 

med sannfinländarnas politik att vår självstyrelse utvecklats. De ser inte 

Svenskfinland och Åland som en homogen grupp. De förstår sig nog på 

Ålands självstyrelse. Däremot finns det en jätteuppgift att få alla nya politiker 

informerade och särskilt de nya riksdagsledamöterna från sannfinländarna. 

Jag tror inte, som lagtingsledamot i ett annat parlament, att man av for-

malistiska orsaker ha en sådan inställning som vissa sannfinländarna har 

haft. Vi måste acceptera att Finlands folk till 19 procent har röstat på ett så-

dant parti. Vi accepterar ju också att man röstar på andra partier som vi inte 

håller med om. I parlamentsval som sker hela tiden röstar man på partier 

som har idéer som inte överensstämmer med egna idéer, kommunister, väns-
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terpartister osv. Men inte tar vi väl avstånd från dem? Man accepterade de-

mokratin också i svåra stunder.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Jag tillhör också dem som inte ser sannfinländarna drama-

tiskt. Det är ett parti som fick mycket röster och man kan ha åsikter. Nog 

står också sannfinländarna för mycket bra saker, för de svaga i sam-

hället och de anser att beslut tas för långt bort från medborgarna. Nog 

finns det mycket bra guldkorn i deras politik. Sedan kan det finnas vissa 

uttalanden som man inte sympatiserar med, men det kan bero på andra 

saker. Jag tror heller inte att det blir så dramatiskt sist och slutligen. När 

allt har lagt sig så kommer det mesta att få sin lilla gång. Kanske sann-

finländarna får ett visst inflytande för att de etablerade partierna måste 

börja tänka till och inte bara lova utan också handla. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag är enig med ltl Runar Karlsson. När vi ålänningar posit-

ionerat oss i förhållande till finsk politik och den nya kartan så börjar vi 

tänka på att det här är verkligheten. Det finns också fördelar i den här 

utvecklingen, kanske särskilt med tanke på självstyrelsens utveckling. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson 

Tack, fru talman! Det ska bli intressant, när vi gör politiskt bokslutet om tio 

år, att se vilken effekt sannfinländarna har haft på finländsk politik och i syn-

nerhet på Ålands position. En del fruktar att klyftorna ska öka mellan Finland 

och Åland och en del ser det som en möjlighet att vi kan få ett större spelrum. 

Jag märkte av den tidigare debatten idag att det tydligen finns en rädsla för 

att vi plötsligt skulle lyckas med ramlagsprojektet och att vi då skulle spela 

bort våra kort. Vi har faktiskt levt i tron att vi har haft en politisk överens-

kommelse om att ramlagsmodellen är den bästa vägen att gå. 

Fru talman! Vi kommer att få diskutera ramlag många gånger. Dagens de-

batt bekräftar det som vi diskuterade inom den parlamentariska kommittén 

att hela projektet skulle ha förtjänat på ett meddelande där vi särskilt skulle 

ha diskuterat ramlagsmodellen och vad det innebär så att vi inte skulle be-

höva föra slumpvisa debatter om ett mycket viktigt ämne. 

Vi som är med under de kommande åren kommer att ha anledning att dis-

kutera frågan mera. 

Jag tänkte kort beröra en sak som inte hann med i centerns gruppanfö-

rande om betänkandet från självstyrelsepolitiska nämnden under den inle-

dande omgången. Det är den militära aspekten. Självstyrelsepolitiska nämn-

den framhåller ånyo fartygsbesöken i åländska vatten. Jag upprepar det som 

jag har sagt ett antal gånger under de senaste åren, vi behöver en kontinuerlig 

bevakning från landskapsregeringens sida av demilitariseringen och neutrali-

seringen. Det innefattar synnerligen den finska marinens aktiviteter på 

åländskt vatten. Som medlem i nämnden är man lite bekymrad över att land-

skapsregeringen till den här delen inte överhuvudtaget har tagit till sig 

nämndens tidigare synpunkter i samma ämne. Nämndens hörande visar att 

det har skett händelser vad gäller den militära ledningens synpunkter på 
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konventionen och fartygsbesöken som skulle ha varit värda ett omnämnande 

i själva berättelsen från landskapsregeringen.   

Fru talman! Vi har all anledning att återkomma även till den här frågan, 

inte minst när landskapsregeringens förslag till strategi för demilitariseringen 

och neutraliseringen kommer att föreläggas lagtinget. Om jag har förstått det 

rätt så ska vi även klara av den saken i slutet på maj och i början på juni. Det 

kommer att bli en intensiv period för lagtinget. 

Man måste även notera positiva saker. Kollektivavtalen kommer förr eller 

senare att finnas även i svensk språkdräkt. När man analyserar hur det kunde 

gå så snett i tvåspråkiga Finland, att man konsekvent har nonchalerat de 

svenskspråkigas rättigheter på det här området, så visar det sig att grund-

lagsutskottet år 2000 i samband med en lagbehandling har konstaterat att 

man inte behöver översätta kollektivavtalen på annat språk än det språk som 

de tillkommer på. I Finland tillkommer ju alla avtal på finska, därmed har 

man inte, tills idag, behövt översätta till svenska. Där kom den förklaringen. 

Tack.  

Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! Det har varit ett ovanligt stort intresse den här gången för den 

självstyrelsepolitiska redogörelsen, vilket jag tycker är bra. Under den förra 

mandatperioden var det nuvarande talman och jag som mest debatterade de 

här frågorna. Jag tycker det är bra att det är ett stort intresse. Jag kommer 

inte att ha någon akademisk halvtimmes föreläsning. Jag tänker ta upp tre 

saker helt kort.  

Det första gäller skattegränsen. Jag har pekat på att landskapsregeringens 

formuleringar är lite försiktiga. Jag tycker därför att det är väldigt bra att 

självstyrelsepolitiska nämnden nu klart skriver så här: "Nämnden anser att 

målet att handeln med varor över skattegränsen ska vara minst lika smidig 

och förenklad som för närvarande är för lågt ställt och att landskapsrege-

ringen även bör arbeta för att handeln med Finland och övriga EU inklusive 

Sverige ska vara likställd." Det är en formulering som jag är synnerligen till-

freds med. Men, jag hoppas att det inte blir som med många andra stycken 

där man har en formulering som lyder enligt följande: "Nämnden emotser 

fortsättningsvis landskapsregeringens åtgärder i ärendet". Så är det faktiskt 

när det gäller det som handlar om hembygdsrätten, jordförvärvsrätt, närings-

rätt, svenska språket eller kontakterna till Sverige. Det är väldigt beklagligt. 

Det här är ändå fundamentet för hela självstyrelsen. Man kanske inte kan tro 

det nu när man blickar ut över salen, men det är ju väldigt viktiga frågor. Att 

man år efter år måste begära att man fortsättningsvis efterlyser åtgärder är 

mycket beklagligt. 

Fru talman! Det sista handlar om reformering av självstyrelsesystemet, det 

som i dagligt tal kallas för ramlagen. Vi har också där en text som är bra. Det 

sägs så här under rubriken reformering av självstyrelsesystemet:" Nämnden 

vill betona vikten av att den föreslagna texten tas in i nästa regeringspro-

gram varför landskapsregeringen i ett tillräckligt tidigt skede bör vara 

synnerligen aktiv i förhållande till rikspartierna". Det är mycket intressant. 

Lantrådet var synnerligen aktiv både idag och igår när det gäller de här frå-

gorna. Om det finns någon från regeringspartierna, exempelvis ltl Erland, 

som har några kontakter med lantrådet så vore det intressant att få informat-

ion om hur diskussionerna har gått. Jag tror att det är många som är intres-
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serade av det. Vi har pratat runt ärendet men nu kanske vi kunde få lite svar 

på de frågorna, bara helt kort? 

Talmannen 

Begäres ordet? Detaljbehandlingen vidtar. Först föreläggs betänkandets kläm och däref-

ter motiveringen. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. 

Föreläggs betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd. 

Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd. 

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Enda behandling 

5 Ålands delegation i Nordiska rådet berättelse för tiden 1.1.2010 - 31.12.2010 

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse (NRB 1/2010-2011) 

Enligt 6 § LL om Ålands representation i Nordiska rådet skall Ålands delegation i Nor-

diska rådet årligen uppgöra och till lagtinget överlämna en berättelse över de för Åland 

väsentliga frågorna i Nordiska rådet. 

Först tillåts diskussion och därefter antecknar sig lagtinget berättelsen till kännedom. 

Diskussion. 

Ltl Raija-Liisa Eklöw  

Herr Talman! Ålands delegation i Nordiska rådet lämnar här sin redovisning 

för året 2010. Året var ett jubileumsår i och med att Åland har varit medlem i 

Nordiska Rådets samarbete i 40 år. Året firades i arbetets tecken tillsammans 

med Föreningen Norden på Åland som även den har verkat 40 år. I detta fi-

rande ingick ett seminarium under temat: "Förbundsstat Norden" med ur-

sprung i Gunnar Wetterbergs skrift med samma namn. Debatter och diskuss-

ioner har förts i olika fora om skriftens intension att förena de nordiska län-

derna till en union.  

I åländska delegationsrepresentationen har det inte blivit stora föränd-

ringar under året, utom att suppleanterna i delegationen inte mera är person-

liga. Detta gör systemet smidigare och möjliggör också en breddning av del-

tagandet på mötena.  

Delegationen har haft 9 protokollförda möten under året, förutom mötena 

i Nordiska Rådet. Intentionen att öka samarbetet med regeringsrepresentan-

ter har varit hög. Samarbetsministerns närvaro i delegationsmötena är viktig 

för informationsflödet eftersom ministerrådet och Nordiska Rådet ofta syss-

lar med olika ärenden och eftersom verkställigheten ligger på ministerrådssi-

dan. Detta samarbete kan ännu göras bättre och det måste göras bättre.  

Eftersom den åländska delegationen är en del av den finska delegationen 

har vi möjlighet att delta i deras möten. I praktiken har det varit svårt ef-

tersom mötena är lagda till kl. 8 på morgonen och det är svårt att hinna med 

morgonflyget. Således borde man övernatta och det är lite besvärligt.  

Som ordförande i den åländska delegationen har jag även varit medlem av 

arbetsutskottet i den finska delegationen.  

Fru talman! I kapitlet "frågor om åländskt intresse" i redovisningen be-

skriver vi de viktigaste ärenden som pågår i Nordiska Rådet.  

Som resultat av ett medlemsinitiativ som efterlyste genomgången av 

Helsingforsavtalet som är grunden till nordiskt samarbete har presidiet till-
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satt en arbetsgrupp som ska se över Nordiska Rådets arbetsordning. Således 

ska inte primärt Helsingforsavtalet granskas, utan bara arbetsordningen. 

Mycket av förbättringar i samarbetet kan göras genom arbetsordningen. 

Arbetet pågår med arbetsordningen och den åländska delegationen har aktivt 

bevakat arbetet. Men eftersom utredningen kommer att göras färdigt under 

pågående året så närmare redovisning görs nästa år.  

Västnordiska rådet aktualiserade frågan om hur Åland, Grönland och 

Färöarna ska benämnas i det nordiska samarbetet. Språkbruket idag är "de 

självstyrande områdena". Vi tog upp detta redan ifjol i redovisningen. Väst-

nordiska rådets förslag går ut på att det skulle användas begreppet "stater och 

länder alternativt "riken och länder". Presidiet har nu färdigbehandlat ären-

det och beslutat att inte gå vidare med detta. Vill man så kan man aktualisera 

ärendet på nytt och få en ny behandling i det här ärendet. I det här ärendet 

begärde också delegationen utlåtande från självstyrelsepolitiska nämnden.    

Fru talman! Är man liten är det viktigt med samarbete. Från tid till annan 

har Åland, Färöarna och Grönland haft samarbete i olika former inom Nor-

diska Rådet. Nu har det tagits initiativ igen för att fördjupa detta samarbete. 

Vi har inte ännu kunnat komma överens om formen av samarbetet men vi i 

delegationen har varit eniga om att det bör ske på informell basis t.ex. med 

möten under sessionen och kontakter per mail eller andra kontakter under 

perioderna.   

Gränshinderproblematiken är återkommande fråga i Nordiska Rådet. Jag 

anser till och med att det är en sak som är den viktigaste utmaningen för att 

få acceptans för Nordiska Rådet överhuvudtaget. Därför har den frågan en 

hög prioritet på det praktiska arbetsområdet.   

En nyhet för Åland är Hallå Åland kontor i Mariehamn. Kontoret handhas 

av Föreningen Norden på Åland och finns tillgänglig för alla som har frågor 

eller problem vad gäller praktiska frågor i samband t.ex. ex med flyttning till 

ett annat land inom Norden. Det här är ett exempel på försök att förbättra för 

invånarna i norden.  

Det finns många gränshinder att övervinna och en stor utmaning är att inte 

med ny lagstiftning i olika nordiska länder införa nya hinder. Samordning 

och "nordiska glasögon" behövs i all lagstiftning och inte minst när man im-

plementerar nya EU-bestämmelser.  

Som det framgår i bilagan till redogörelsen så hade samarbetsminister Ve-

ronica Thörnroos en redogörelse över gränshinderarbetet under sessionen i 

Reykjavik i höstas. För att visa vikten av arbetet med att lösa gränshinder har 

regeringarna tillsatt ett s.k.gränshindersforum redan 2008 med ledning av 

ambassadören Ole Norrback. Det här arbetet pågår ännu och tiden har för-

längts till 2013.  

Fru talman! Vad kan vi då göra för att förbättra arbetet i Nordiska Rådet i 

Ålands lagting? Det som jag efterlyst i varje redovisning är förankringen i lag-

tinget och regeringen. Den allmänna trenden i Nordiska Rådet är att man sit-

ter i samma utskott i hemmaparlament och i Nordiska Rådet. Då finns det 

möjlighet till en viss informationsöverföring. Det är dock svårt att genomföra 

detta hos oss eftersom vi har så få delegater. Placeringen i Nordiska Rådets 

utskott är inte en lätt process, olika partigrupper och länder ska ha platser i 

alla utskott och fördelningen är inte enkel. Åland har dock varit lyckligt lottad 

i utdelningen av platser i Nordiska Rådets utskott. Miljöutskottet är viktigt 

för oss och utbildningen och kulturen har varit prioriterat. Nu har ledamoten 
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Fredrik Karlström från årsskiftet lyckats få plats en mycket eftertraktad plats 

i näringsutskottet vilket också är ett prioriterat område för oss ålänningar.  

Delegationen har i vissa fall konsulterat självstyrelsepolitiska nämnden för 

att få en förankring och djupare politisk åsikt. 

I Nordiska Rådet har det tagits många initiativ för att förbättra parlamen-

tens och ministeriernas egna miljöprofiler. En rekommendation är att man 

för sina egna resor inom parlamenten skulle betala koldioxidavgift för flygre-

sor. Delegationen har till kanslikommissionen lämnat initiativ att även vi 

skulle göra detta men vi har inte fått svar ännu i ärendet. Dock har jag inoffi-

ciellt förstått att kanslikommissionen inte har gått på delegationens linje. Det 

är synd eftersom flera parlament gör detta. Vi i Ålands lagting borde också ha 

en egen miljöpolicy. 

Fru talman! Sessions tidpunkt har varit i diskussion under förra året och 

ännu mera i år. I höst kommer sessionen att bli vecka 44 som den alltid är. 

Då tillträder det nya lagtinget. Vi har vid flera olika tidpunkter påpekat detta 

men vi har inte har lyckats ändra det. Vi får se hur problemet löses i höst, el-

ler om det överhuvudtaget finns möjligheter för någon att fara. Problem är 

t.ex. att jag som har sagt att jag inte ställer i lagtingsvalet så är jag ju inte lag-

tingsledamot längre den 1 november. Då har jag säkert inte möjlighet att re-

presentera Åland i detta sammanhang. Dock löstes det här förra gången om 

jag minns rätt blev ledamoten Ragnar Erlandsson som inbjuden gäst, så han 

stannade kvar där. Detta sade jag bara för att på förhand lite belysa proble-

met och man inte undrar varför ingen är där. Det kanske blir omöjligt för nå-

gon att fara.  

Fru talman! Jag fördjupar mig inte mera i olika ärenden utan hänvisar till 

ledamöternas eget intresse och aktivitet. Om man vill följa arbetet i Nordiska 

Rådet finns det mycket bra på hemsidan som man aktivt kan följa med. Le-

damöterna i delegationen är tacksamma för alla uppslag, initiativ och aktivi-

tet, annars ligger det på oss att försöka göra vårt bästa. Med detta lämnar jag 

redovisningen till lagtinget. Tack.  

Ltl Anders Eriksson, replik  

Fru talman! Jag tänkte ha ett anförande och bl.a. prata om den nordiska 

förbundsstaten. Med tanke på föredragningslistan så tror jag att vi får ha 

lite fart på om vi ska komma igen den idag. Det som jag tänkte avsluta 

mitt anförande med passar jag på att ta i en replik istället.  

När det gäller delaktighet och engagemang från resten av lagtinget i 

Nordiska Rådsarbetet så har jag sett det från andra sidan. Jag har varit 

med som suppleant och tyckte att det var intressant då. Nu är jag utan-

för, när jag var med så var det många som frågade vad som hände. Har 

man har diskuterat i Nordiska Rådets delegation här på Åland om hur 

man kunde få hela lagtinget mera engagerat i det här arbetet och hur 

man kunde få till stånd en utrikespolitisk gemensam linje? Nu blir det 

mycket de enskilda ledamöterna som kör sitt eget race. Det är inte något 

illa menat med det. Jag tror att vi skulle vinna på om vi skulle diskutera 

fram en gemensam strategi vad vi riktigt vill får ut av det här. Är det nå-

got som har diskuterats? 
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Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Fru talman! Om vi har diskuterat det, det har diskuteras jättemycket. 

Det är svårt att komma till en lösning. Den lösning som jag själv tänkte 

och ångrar att jag inte ha fört fram idigare är att nu när man omarbetar 

lagtingets arbetsordning kunde man ha funderat på vilket forum man 

skulle kunna använda för att förankra de olika ärendena. Det är proble-

metiskt. Sedan representerar vi olika partigrupper. Partigruppernas 

ställning i det Nordiska rådet verkar öka. Det är inte bara Nordiska Rå-

det, det är de andra olika externa aktiviteter som lagtinget har t.ex. Ös-

tersjösamarbetet, som är lika ensamma som vi. Om det ännu finns möj-

lighet att hitta någon lösning i arbetsordningen för detta så är vi tack-

samma. Vi har inte någon färdig modell.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det finns flera internationella plattformer som Åland jobbar på. Det har 

diskuterats flera gånger att det är viktigt att man skulle ha gemensam 

linje. Om vi specifikt håller oss till det Nordiska Rådets arbete som jag 

upplever som det viktigaste utrikespolitiska fönstret för oss, så en lös-

ning kan vara att man från delegationen sida under höst och vår ordnar 

ett informationsmöten och informerar om vad som är aktuellt. De som 

är intresserade och orkar engagera sig så kommer och tar del av den in-

formationen. Så som det är nu, rätta mig gärna om jag har fel, så tror 

inte att det har funnits några möjligheter att veta vad som händer även 

för dem som är intresserade. 

När det gäller att vikten av partigruppernas betydelse ökar så är det 

riktigt. Jag tror att Åland bör försöka stå utanför det och se till att man 

kan driva frågorna gemensamt, annars kan det lätt bli så att av två re-

presentanter från Åland så kan man helt plötsligt prata mot varandra. 

Det tror jag inte att Åland vinner på. 

Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Fru talman! Ett informationsmöte är säkert inte omöjligt att få till stånd. 

Nu har vi i vissa fall officiellt begärt utlåtande i olika frågor från självsty-

relsepolitiska nämnden, vilket gör att det ändå blir en lite bredare poli-

tisk förankring i de här viktiga ärendena. Det är helt säkert möjligt att ha 

informationsmöten. Sedan är det frågan om det endast är de fyra dele-

gationsledamöterna som sitter där, ordinarie och suppleanterna. Det är 

inte heller så himla roligt om man har berett information. Det är ett 

problem och det borde och måste lösas.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Olof Erland, replik 

Fru talman! Hur blåser vindarna när det gäller EU-frågor? Det har vari-

erat under årens lopp. Ibland ska man inte samordna EU-frågorna och 

ibland ska man göra det. Hur ser det ut idag? 

Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Fru talman! Stämningen i Nordiska Rådet idag är att man i flera fall 

samlar en nordiskt utlåtande till EU. Angående förbundsstat Norden så t 

har det diskuterats vilken ställning vi skulle ha om vi skulle bli mera 
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eniga. Det är mycket ökat samarbete inom EU och särskilt just i utlåtan-

den som vi ger angående grönböcker. Nästa vecka kommer det att vara 

ett möte på Åland angående fiskeri där Nordiska Rådets åsikt i det här 

ärendet kommer att presenteras. 

Ltl Olof Erland, replik 

Jag kan konstatera att 1991 stod Paavo Lipponen i den där stolen på rå-

dets session och sade att Norden borde samarbeta mera i EU. Häromda-

gen i Huvudstadsbladet sade han samma sak. Paavo Lipponen är, trots 

att han är socialdemokrat, en klok man, han har åländsk börd. Är det 

aktuellt att man ska formalisera det? Det har en gång i tiden, på den ti-

den som jag var aktiv, funnits ett Europautskott. 

Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Fru talman! Om något Europautskott har jag inte hört. Att gå med en 

gemensam front att bemöta EU arbetar man starkt med i Nordiska Rå-

det nuförtiden. Det är en uttalad policy. 

Om Paavo Lipponen kan man konstatera; "repetitio mater studiorum 

est", så mycket har jag lärt mig latin så att jag nu också kan stoltsera 

med språkkunskaper. Om han upprepade det tillräckligt många gånger 

så blir det säkert så.  

Talmannen 

Begäres ordet?  

Ltl Olof Erland 

Fru talman! Egentligen är de nordiska frågorna väldigt viktiga för Åland och 

för lagtinget. Man får sällan till stånd en debatt i lagtinget. Man debatterar 

det som man känner behov av. Jag var med en gång och tog fram underlag för 

själva lagtingsdebatten för att vi skulle diskutera nordiska frågor i förhållande 

till annan extern politik. Det var faktiskt samma sak då. 

Jag har en fundering som jag ska nämna. Under årens lopp har också vi 

ålänningar gjort egna medlemsförslag och fått igenom en del intressanta sa-

ker; idrottsutbyte i Östersjön, civil krishantering och annat. Det finns en ord-

ning med att föra EU-ärenden till utskotten som inte heller fungerar. Utskot-

ten är inte så intresserade. Ofta är utskotten så stora. Skulle det vara en tanke 

att föra medlemsförslagen för yttrande till våra egna utskott, inom delegat-

ionens regi? Samtidigt som de är välgenomarbetade, välgenomtänkta och 

manglade så är de ganska korta. Tanken är att utskotten skulle kunna göra 

någonting i den vägen. Det är ju konkreta saker som man själv kan se nyttan 

av. 

Vi håller i lagutskottet på med lagtingsordningen. Vi har berört detta med 

sessionerna. Vi skulle vara intresserade av att göra en skarp skrivelse från 

lagutskottet och säga att Nordiska Rådet minsann får ändra datum nu för 

sina sessioner eftersom vi har öppnandet av lagtinget. Om inte det går så har 

vi tanken att man kanske skulle göra lagtingsperioden mera flexibel. Man 

kunde börja tidigare eller senare, tidigare i så fall när det har varit nyval. Det 

är sedan en praktisk fråga hur man sköter det. Den 1 november borde inte 

vara ett heligt datum. Om det är heligt för Nordiska Rådet så kunde vi ändra 

på vår ordning.  
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Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Fru talman! 1 november är inte heligt. Den veckan brukar vara helig. Det 

brukar starta på tisdag. På det sättet faller det vissa år samman med lag-

tingets öppnande. Nu har det råkat drabba så att det blir session när det 

nya lagtinget startar. 

Detta med förankring i lokala utskott stöder jag varmt. Förslagen från 

Nordiska Rådets utskott är ju så väl underbyggda. De är en väldigt bra 

nordisk kunskapskälla som man skulle kunna ta del av i utskotten, om 

man på något sätt skulle hitta en form för det här. Problemet är att det 

blir utan förankring i Nordiska Rådet i alla fall i och med att vi inte sitter 

i alla utskott. 

Ltl Olof Erland, replik 

Kunde Ålands delegationen i Nordiska rådet ha till uppgift att välja ut de 

viktigaste förslagen som kommer till sessionen? Då skulle man ha den 

här förankringen, dokumentationen och ett kort yttrande från utskottet. 

Jag tror inte att utskotten skulle ha någonting emot en sådan arbets-

uppgift.  

Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Herr talman! Vi väntar med spänning på vad lagutskottet kommer med 

förslag angående detta. Vi kan nog vara eniga om att vi i delegationen 

har funderat mycket på det här och faktiskt har diskuterat det på många 

möten. Vi upplever det som problematiskt. Det låter bra att lagutskottet 

tar ett grepp om det här. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! När jag ser ut över salen så tror jag att förslaget har en ma-

joritet. Vi går vidare.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Lagtinget antecknar 

sig berättelsen för kännedom. Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbe-

handlat. 

Enda behandling 

6 Missbruk av tobak, alkohol och narkotika 

Social- och miljöutskottets betänkande(SMU 8/2010-2011) 
Ltl Harry Janssons m.fl. hemställningsmotion (HM 7/2007-2008) 
Ltl Göte Winés m.fl. hemställningsmotion (HM 43/2007-2008) 
Ltl Danne Sundmans m.fl. hemställningsmotion (HM 52/2007-2008) 

Först tillåts diskussion och efter det vidtar detaljbehandlingen. 

Diskussion. 

Ltl Åke Mattsson 

Herr talman! De här gäller narkotikarelaterade motioner. Vi har i utskottet 

beslutat att prioritera det här som viktiga ärenden. Det är frågan om tidsbrist 

eller inte. Skulle vi haft lite bättre förutsättningar så kunde vi ha lagt ned 

mera tid på det här. Jag tycker att det är viktigt att vi får tillbaka ärendet till 

salen så att man kan få möjlighet att debattera det.  

Det handlar om ltl Harry Janssons m.fl. hemställningsmotion om miss-

bruk av tobak alkohol och narkotika. Vi har föreslagit att den här motionen 
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ska förkastas. När det gäller den här typen av motioner så har vi bara tittat på 

klämmarna. Om man ser till klämmen i den här motionen så går det ut på att 

man ska ta adekvat statistik och att det ska vidtas åtgärder för att miss-

brukarvården ska bli bättre och att man ska få bättre behandlingsresultat ut-

gående från de olika behandlingsformerna som finns.  

Utskottet har erfarit att det förebyggande arbetet är det absolut viktigaste. 

För den skull får vi inte bortse från att behandlingen är mycket central för 

missbrukare.  

När det gäller att utreda missbrukarvården så har vi erfarit från utskottets 

sida att det är väldigt svårt att få fram adekvat statistik. Det finns inte ens me-

toder för att ta fram den här typen av statistik. Man kan enklast jämföra med 

cancervården. I cancervården kan man inte gå in och säga att de har miss-

lyckats med vården, att patienterna dör i olika sammanhang och att de inte 

lever tillräckligt länge. Det är lite samma sak här. Man kan inte efteråt säga 

att man har misslyckats eller inte misslyckas med det här.  

En del av karaktären i missbruksmönstret är att man förnekar sin egen 

delaktighet i problemet och också när det gäller kringliggande problem. Man 

skyller många gånger på att det är missbrukarvårdens fel när man återfaller i 

missbruk.  

Det är mycket svårt att få tag i utvärderare. Det har vi erfarit i den parla-

mentariska gruppen. Vi skulle ha en person som skulle revidera det tidigare 

handlingsprogrammet och titta på vad som hade genomförts och om det var 

bra genomfört. Trots att det har pågått försök hela våren från socialvårdsby-

rån att få tag på en erfaren utvärderare för handlingsprogrammet, så har man 

inte lyckats med det. Man måste hitta andra lösningar för att komma fram i 

den här frågan.  

Det visar egentligen ingenting hur verksamheten fungerar. Många blir ald-

rig bra oavsett metod. Om det är 90 eller 10 procent som tillfrisknar är fortfa-

rande oklart. Däremot är det helt klart att om missbrukaren inte vill sluta så 

lyckas det inte oavsett metod. 

Missbrukarvården i Mariehamn följer just nu med väldigt noga vilka me-

toder som används internationellt och allting som händer på marknaden. De 

har möjlighet att fara på vidareutbildning i ganska stor omfattning. Metoden 

som de använder huvudsakligen är KBT, kognitiv beteendeterapi och MI, mo-

tiverad intervju. Personalen inom missbrukarvården har kontinuerlig hand-

ledning, man följer upp arbetet hela tiden. Jag tror inte det skulle kännas bra 

att man skulle styra upp arbetet för dem. Det är viktigt att personalen får 

jobba med de metoder och det sätt som känns bra.  

Sedan kommer hemställningsmotionen nr 43. Där vill man göra en kon-

sumtionsmätning av ålänningarnas konsumtion av tobaks-, alkohol-, och 

narkotikamissbruk. Från utskottet kan vi konstatera att detta görs redan vart 

femte år. Det har startats upp av ÅSUB och kommer att presenteras i höst. 

Det finns också en annan utredning som görs nu i april. Det är en enkätun-

dersökning om ungdomarnas hälsa i skolan. Den här undersökningen har 

gjorts vartannat år sedan 2001. Planerna är att undersökningen ska genomfö-

ras även i fortsättningen. Även den undersökningen ska sammanställas och 

kommer att presenteras i höst. Beträffande den undersökning som gjordes 

senast 2009 så kan man konstatera att utmärkande för de åländska ungdo-

marna var att de mådde psykiskt lite sämre än i jämförbara ungdomar på 

fastlandet och att de åländska ungdomarna gick och lade sig betydligt senare. 
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En föreläsare som vi hade i den parlamentariska gruppen sade att de här pro-

blemen ligger väldigt nära varandra. Om man går och lägger sig väldigt sent 

och får för lite sömn så är det stor risk att man får psykiska problem. Om man 

däremot har psykiska problem så har man svårt att sova.   

Den tredje motionen gäller införandet av drogtester, motion nr 52/2007-

2008. Vi har konstaterat att det inte är möjligt att genomföra s.k. screen-

singstest, ofrivilligt test, i skolorna med nuvarande lagstiftning. Dessutom är 

testerna inte fullständigt tillförlitliga enligt de personer som vi i utskottet har 

talat med. De här typerna av screeningstester visar väldigt kort tid av miss-

bruk. 

Riksdagens biträdande justitieombudsman har tittat på de här frågorna 

och gett utlåtande. Man kan göra drogtester endast med stöd av lag. Att in-

föra obligatoriska drogtester i grundskolor, gymnasier och i yrkesläroanstal-

ter är inte möjligt enligt gällande lag. Det betyder att läroanstalterna inte kan 

använda sådana drogtester i allmänhet för att bekämpa drogmissbruk ef-

tersom lagen inte ger fullmakt till det. Det motiveras av att det här inte in-

kräktar på individens grundläggande rättigheter som är tryggade i grundla-

gen. Var och ens personliga frihet, integritet och privatlivet är tryggat enligt 7 

och 10 § i grundlagen. 

Samhället ska bemöta barn som jämlika individer. Det ska inte vara någon 

skillnad att det handlar om barn. Det finns möjligheter att ingripa i grundrät-

tigheterna på grund av misstanke om användning av rusmedel. Det gäller ett 

fåtal fall, narkotikalagen, lagen om missbrukarvård och tvångsmedelslagen. 

En myndig person kan välja att delta i en drogtest efter att ha blivit infor-

merat om syftet, man kan delta frivilligt. Samma sak gäller för en minderårig 

person, det ska vara frivilligt. Det räknas inte som frivilligt om det finns i mo-

tiv i bakgrunden t.ex. att man inte får följa med på en studieresa om man inte 

gör drogtesten. Då räknas det redan som tvång, så det är väldigt tydligt.  

Ser man på lagstiftningen i övrigt kan man konstatera att vi har lagstift-

ning, lagen om integritetsskydd i arbetslivet, där man tillåter provtagning. 

Man uppmanar då den som arbetar inom speciella områden där det är extra 

farligt för den egna personens och andras säkerhet. Jag går inte in på det 

närmare. Där handlar det inte screeningstester, utan man uppmanar att man 

ska uppvisa läkarintyg som visar om man använt droger eller inte. I lagen om 

yrkesutbildning finns det också en förändring som kommer att gå i liknande 

linje som detta. Det finns alltså lagstiftning på det här området redan idag 

som reglerar detta om man vill gå så långt.  

När man pratar med kuratorerna och skolhälsovårdarna i skolorna så gör 

man idag den här typen att tester. Om man misstänker att något barn inte 

mår bra eller att studieresultaten blir lidande och det finns någon som helst 

misstanke om droger i bakgrunden, då uppmanar man den här eleven att 

uppvisa resultat av drogtester och man startar ett program. Där är man 

ganska långt framme idag.  

Åtminstone jag personligen argumenterar mot drogtester på arbetsplat-

serna och i skolorna då det saknas välgrundade motiv för att gå in och göra de 

här testerna.  

Med anledning av detta har vi beslutat i social- och miljöutskottet att avslå 

motionerna. Tack. 
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Ltl Anders Eriksson, replik 

Det var en bra presentation som utskottsordförande Mattsson gav. Två 

saker blev lite oklara för mig. För det första när det gäller svårighet att få 

fram statistik, trots exemplet med cancersjukdom så blev det ändå lite 

oklart för mig. Varför är det så svårt att få fram statistik? Fakta och sta-

tistik är ju väldigt viktigt att veta när det gäller vilka åtgärder man ska vi 

vidta. Det gäller att ha faktaunderlaget klart först. 

För det andra, om jag förstod utskottets resonemang angående obli-

gatoriska drogtester så på grund av att lagen inte medger det så var man 

inte speciellt tilltalad av det. Om man tidigare har tyckt att något har va-

rit en bra idé så har man försökt arbeta för att få en lag ändrad, till och 

med rikslagstiftning. Jag tänker på sexualbrott som exempel. Hur ser 

man på det i utskottet? Huvudfrågan är om det är en bra idé med obliga-

toriska drogtester eller inte?  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Det var inte så som den här motionen var framställd. 

Om man hade begärt en utredning att man skulle gå vidare så hade det 

varit lättare att hantera motionen. Vi diskuterade det inte och vi tog inte 

ställning till det. Det torde ha framgått av mitt anförande att jag är lite 

skeptisk till det. Jag har sagt förut att alla typer av verktyg i verktygslå-

dan som man kan använda i olika sammanhang är bra. Får man an-

vända drogtester i skolorna kan det vara möjligt att det är bra. Då borde 

det göras en ordentlig evidensutredning på det. I Sverige har man tolkat 

grundlagen på ett annat sätt. Det kan vara möjligt att man kan göra det 

på det sättet. Man kan inte påvisa annat än marginella förbättringar 

med testerna. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

De här är svåra saker. Det finns säkert inte bara en sanning. Jag har per-

sonligen pratat med föräldrar till ungdomar som har haft drogproblem 

Föräldrarna har varit väldigt förtvivlade för att man inte har fått drog-

testerna till stånd på det sätt som man skulle vilja. Jag tror personligen, 

utan att jag alls kan de här frågorna lika bra som ltl Mattsson, att obliga-

toriska drogtester kunde vara bra. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! I de här sammanhangen talar man många gånger att 

man testar hela skolan. Det ger också en villfarelse om problemens stor-

lek. Vi gör vissa utredningar. Man kanske väcker den björn som sover 

hos sensationslystna utåtriktade personligheter. Den här argumentat-

ionen talar emot drogtesterna. Att prata för mycket om droger, göra för 

stora affärer om droger och hela tiden pratar om droger då blir det en 

del av vardagen. Det kan istället få helt motsatt effekt mot det som man 

har förväntat sig.   

Angående statistiken som finns så är den väldigt svår att mäta. Man 

kan se hur många som har kommit in till missbrukarvården men hur 

många som har blivit botade kan man tyvärr inte svara på. Man vet inte 

ens hur många som är botade idag eller hur många som har återfallit. 

Även om man skulle få exakta siffror på att den och den personen är fri 
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så kan man ändå inte säga att de gör ett bra eller dåligt arbete. Där ligger 

problemet.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman 

Talman! Social- och miljöutskottet har behandlat en motion som jag har läm-

nade in för tre år sedan om drogtester. Klämmen lyder: "Lagtinget hos land-

skapsregeringen hemställer om att ett program tas fram för att genomföras 

drogtester av elever vid landskapets skolor och personalen vid landskapets 

inrättningar." Det var ganska mycket debatt om detta när frågan väcktes. Det 

var också aktuellt flera ställen i Sverige, bl.a. i Landskrona som var först ut att 

drogtesta elever i skolorna. 

Jag får väl börja med att tacka för att utskottet har behandlat motionen. 

Det är inte alltid det sker, tvärtom, är det väldigt sällan. Social- och miljöut-

skottet har haft en stor arbetsbelastning och ändå valt att behandla motionen 

och det tycker jag att är lovvärt. Däremot har motionen fått en ganska njugg 

behandling. Man har bara konstaterat att det inte finns stöd i lag för det här. 

Jag tycker, i likhet med replikanten, att man i så fall borde ta initiativ till att 

det skulle finnas lagstöd för de här åtgärderna. Det är ju inga omöjligheter, 

det förekommer ju drogtester i trafiken också på screeningsbasis utan miss-

tanke. Om det inte finns stöd i lag för detta så borde lagen absolut ändras.  

Som jag sade i remissen av den här motionen så skulle drogtester vara av 

yttersta vikt. Det kan vara till stor hjälp för att undvika en missbrukskarriär 

om man stöter på en sådan här patrull i början av sin missbrukskarriär. Man 

gör en verklig tjänst åt en ungdom som undviker att komma in i missbruk. 

När det gäller landskapets personal så garanterar man, som det står i det 

alkohol- och narkotika politiska programmet, att det är en arbetsplats fri från 

alkohol och droger. Man sätter exempel och är tydlig med att man inte får an-

vända droger i landskapets skolor eller som anställd i landskapet. 

Det finns väl möjlighet att komma med nytt initiativ angående att man 

borde få laglig grund för det här. Det är i så fall en brist om det är så. Vi får 

väl återkomma till det. Tack. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! När det gäller drogtester i trafiken så finns det väl-

digt tydliga undantag t.ex. i förundersökningslagen. Det är ganska stora 

ingrepp som man ska göra för att man ska komma vidare. När man inte 

har en misstanke om brott så har vi ett grundlagsskydd. När vi har miss-

tanke om brott så är det inte något större problem. Då kan man göra de 

här testerna idag. Men att man ska screentesta en hel skola och göra ett 

sådant ingrepp så är frågan om vi kan få den typen av lagstiftningsbehö-

righet. Har vi överhuvudtaget den behörigheten eller ska vi påverka ri-

ket? Det finns väldigt många andra viktiga saker. Istället för att man tar 

urinprov så kanske vi ska ha en diskussion om leverprov. I dagens läge 

är leverproven i princip hundra procentiga om man har missbruk av al-

kohol som kanske är ett betydligt större problem här i landskapet än vad 

narkotikan är. Men det är inte lika sensationellt därför är urinprov på 

unga mycket roligare att hålla på med. 
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Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Som jag sade i remissen så är det här en komplex proble-

matik; vilken typ av prov ska man ta, hur ska de här utformas, ska det 

vara gryningsräder eller ska det vara med jämna mellanrum, ska man ta 

alla elever eller slumpvisa och ska man ta prov bara vid misstanke? Där-

för säger klämmen att man ska ta fram program för det här.  

Om det här inte är vår behörighet, att den laga grunden för det här är 

riksbehörighet, så bör vi i så fall gå till riksdagen med ett initiativ att 

ändra den lagen. Det finns också ett behov i Finland att kunna göra 

screeningstester utan misstanke för att garantera drogfria miljöer. Vi 

kanske skulle göra riksdagen en tjänst om vi kom med det initiativet. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Det framkommer också tydligt i vårt betänkande. Jag 

kanske inte var riktigt tydlig i presentationen med att tillförlitligheten av 

screeningstester inte är så stor, de är väldigt lätta att manipulera dem 

och det är väldigt omständligt att ta dem. Den personal som tar testerna 

vill gärna vara på elevernas sida. Det ska vara en trygg person som man 

mår bra av att träffa, kurator, skolsköterska eller någon annan som ska 

ta proverna. En liten tvålrest på ett finger så manipulerar man bort det 

här med en gång eller man dricker mycket vatten. De flesta droger visar 

väldigt marginellt resultat en dag efter att man har tagit dem. Två dagar 

efter att man har tagit droger det visar vid provtagning ingenting föru-

tom om man har tagit cannabis. Sedan kanske man går över till LSD, det 

visas överhuvudtaget inte i proverna. Man byter till en helt annan drog 

så att man inte åker fast i skolan.  

Att gå till Finland för att få en ändring av den här lagen är att slå in 

stora dörrar i onödan.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det beror på vilken provtagningsteknik man använder sig 

av. Det finns för- och nackdelar med dem alla. En del prov är smidiga att 

göra men är inte så exakta och kan manipuleras, och andra är mer ex-

akta men omständliga att ta. Just drogtester som jag har efterlyst i min 

motion tycker jag att man skulle ha rett ut i det här programmet.  

Faktum kvarstår, om du frågar missbrukare eller en missbrukares 

anhöriga så skulle de gärna ha sett att drogtesterna skulle ha gjorts i 

början av deras missbrukskarriär så att de anhöriga skulle ha blivit 

uppmärksammade på missbruket innan det hade gått alltför långt. Sko-

lan är ofta den miljö där man konfronteras med missbruk. Det är lämp-

ligt att i skolan försöka stoppa missbruk i ett väldigt tidigt skede. Att få 

veta om missbruk väldigt sent så då spelar det egentligen inte någon roll 

då är man så långt gången i sitt missbruk. Här har man tillfälle att i ett 

tidigt skede uppmärksamma missbruk och försöka komma undan det. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Under den förra mandatperioden var liberalerna, med ltl Åke 

Mattsson i spetsen, oerhört aktiva i drogfrågorna. Liberalerna ansåg att den 
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regering som satt då gjorde inte tillräckligt, det saknades kunskap och det var 

dålig politik. Det var det kanske till vissa delar. Man hade förväntningar på 

att det under den här perioden skulle komma fram nya modeller på hur sam-

hället ska attackera de här problemen. Det har varit förvånansvärt tyst så gott 

som hela perioden.  

Ministern har i ett tidigt skede deklarerat att det här inte är en prioriterad 

fråga jämfört med frågor som gäller personer med funktionshinder och hälso- 

och sjukvårdsfrågor. Det blev ett magplask från liberalernas sida, det var 

spörsmål och allt möjligt förra perioden.  

Det finns en parlamentarisk grupp. Jag har sett ett program med jag vet 

inte hur många åtgärder. Det är lite förvånande att det inte har kommit mera 

ut ur den parlamentariska gruppen, eller om det har kommit och fastnat på 

vägen? 

De här motionerna är mot den bakgrunden intressanta. Det framgår inte 

här heller att den nuvarande regeringen skulle ha ett bättre grepp om situat-

ionen än den förra regeringen, åtminstone har man inte i offentligheten fått 

någon sådan information. 

Det finns säkert alltid skäl för alla regeringar och alla lagting att diskutera 

de här frågorna. Det viktiga är att skilja mellan allmänna samhällsåtgärder 

och sådana åtgärder som riktas mot individerna. Jag tror mera på att det fö-

rebyggande arbetet ska vara generellt medan behandlingen alltid är en fråga 

om individuell behandling då det handlar om enstaka personer. Ur sam-

hällets synvinkel är det svagt om drogproblemen är individproblem. Det 

kommer alltid att finnas så väldigt olika orsaker till att vissa människor fast-

nar i drogmissbruket. 

Det sades någonting om att man inte kan veta resultatet av olika behand-

lingsmetoder. Det tror jag faktiskt inte på. Även om man har generella slut-

satser ganska klart för sig så betyder det inte att man kan räkna hur många 

huvuden som har klarat av en viss behandling och blivit fri från beroendet 

och hur många som inte har blivit hjälpta av behandlingen. En generell regel 

är att en tredjedel klarar sig tyvärr inte utan fortsätter med missbruket eller 

går under. En tredjedel tillfrisknar mer eller mindre spontant av olika sociala 

skäl, det kan vara kärlek, religion eller någon annan händelse som griper in i 

den enskilda människans liv och tvingar den personen att ta ställning till sitt 

missbruk. Personen ifråga väljer då en annan väg och lyckas med det. Sedan 

finns det en tredjedel som samhället med sina insatser brukar kunna hjälpa 

och stöda. Så där är det generellt, tror jag, det förblir antagligen på det viset 

vad gäller behandlingen av missbrukare. 

De viktigaste åtgärderna som samhället kan göra är just de generella före-

byggande åtgärderna. Alla metoder där man testar olika människor och indi-

vider så vill jag personligen inte att vi ska leva i ett sådant samhälle. Det görs 

med någon slags god vilja, men ändamålet välsignar inte medlen, inte ens i 

det här fallet.  

Talmannen 

Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen vidtar. Först föreläggs be-

tänkandets kläm och därefter motiveringen. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. 

Föreläggs betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd. 

Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd. 
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Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Remiss efter bordläggning 

7 Integrationsbefrämjande inom tredje sektorn 

Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion (HM 42/2010-2011) 

Ärendet bordlades 28.03.2011 då lagtinget beslöt att ärendet remitteras till finansut-

skottet. Diskussion. 

Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Vårt samhälle förändras varje dag som går. Fler och fler männi-

skor av olika härkomst flyttar in i landskapet Åland. Politikerna säger ofta att 

man vill ha arbetskraft, men det som kommer är människor. Människor från 

olika håll och med olika bagage med sig, både religion, språk, erfarenheter, 

kultur och matkultur osv.  

Vi har länge talat om integration och efterlyst åtgärder för att underlätta 

integrationen för nya medborgare i vårt samhälle. Det kan göras på många 

olika sätt. Jag tror det här är en politik där man kan vara både kreativa och 

påhittig. Det gäller att hitta metoder för att integrera, välkomna och inklu-

dera människor i det åländska samhället.  

Som tur är talar samtliga ändå om integration. Det är inte längre assimilat-

ion som i stort sett betyder; kom hit och smält in, kom hit och bli som vi, lev 

som vi och ta seden dit du kommer. Integration handlar om två parter som 

samverkar, har respekt för varandra och som sedan samsas i en mångkultu-

rell gemenskap. Grunden för en lyckad integration är att skapa förståelse 

mellan olika grupper, att man lär känna varandra och att det finns en nyfi-

kenhet från båda parter, från både majoriteten som redan lever i samhället 

och de nya som kommer.  

Vi har skrivit en motion från socialdemokraterna. Vi har ganska mycket 

kontakt med människor från många olika kulturer som har flyttat till Åland. 

Vi försöker nu genom vår internationella grupp jobba på flera olika språk. Vi 

hade information på vår hemsida både på engelska, persiska, ryska och na-

turligtvis på svenska. Vi hade inte information på finska denna gång, men vi 

är inte rädda för att sätta ut information på finska. 

En sektor som är mycket viktig när det gäller det integrationsbefrämjande 

arbetet är den tredje sektorn där mycket arbete görs idag. Att stiga in och 

vara med i en förening är ett väldigt bra sätt att lära känna många människor 

och många ålänningar och att få kontakt. För många inflyttade är det viktigt 

att komma in i den sociala gemenskapen och skapa kontakter med den 

åländska befolkningen. Därför tycker vi att det vore angeläget att landskaps-

regeringen också i sin utdelningspolitik vad gäller PAF-medel ändå kunde 

öronmärka vissa slantar för föreningar att söka som har aktiva insatser just 

för integration som har syftet att öka och befrämja integrationen.  

Under mandatperioden 1999-2003, när jag satt i kulturdelegationen, tog 

jag ett initiativ om att det skulle sättas en särskild pott med pengar åt sidan 

för föreningar att söka för att fira självstyrelselagen. De här var tydligen lyck-

at för den modellen är fortfarande kvar ännu idag. Det har den effekten att 

självstyrelsefirandet inte försiggår bara runt Julius Sundblom i Mariehamn 

utan det firas på många ställen runt om på Åland. Föreningar kan då erhålla 

en liten slant för att förverkliga det här. På det sättet kan man använda PAF-

medel till att stimulera fram olika önskade effekter.  
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Därför skulle vi vilja att man tittar närmare på det här initiativet och tar en 

liten del av PAF-medlen som en ekonomisk uppmuntran till tredje sektorn att 

jobba med integrationsbefrämjande insatser.  

Vi hade en lyckad kampanj inom Turistförbundet i tiderna som hette; "Le 

en smula". Man ville uppmuntra ålänningarna att le mera mot turister. Jag 

kommer ihåg att centerpartiet hade en slogan inför förra valet; " Våga vara 

ålänning". Kanske landskapsregeringen kunde våga sig på en sådan kampanj 

som skulle gå ut på; " Våga lära känna en utlänning" och uppmuntra ålän-

ningarna aktivt att öppna dörren och lära känna människor från olika håll 

och kanter och ge dem en åländsk gemenskap. Tack.  

Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Herr talman! Det är ganska fantastiskt, den här regeringen som ingen-

ting gör har nog, i alla fall under två års tid, haft i budgeten under för-

delning av PAF-medel en skrivning som jag citerar; "sådan verksamhet 

som stöder de inflyttades integration kommer att ges hög prioriterat". 

Det finns redan. Då ligger bollen hos föreningarna att forma sin verk-

samhet så att den också är lockande för de inflyttade att presentera 

verksamheten i sin PAF-ansökan. Då kan de få extra medel för det. 

Den här motionen är redan förverkligad som jag bedömer det i alla 

fall.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Det kanske är olika syn på ett politiskt arbete. Den här regeringen har 

hela vägen haft den uppfattningen att har man skrivit någonting i bud-

geten eller satt lite pengar på ett moment då har man liksom gjort 

någonting. Som jag ser det är det bara början. Sedan måste man ännu 

göra någonting för att faktiskt se till att pengarna verkar såsom man 

önskar och att det som man skriver i budgeten också blir förverkligat på 

riktigt. Jag tror att det finns en hel del att göra ännu från en rad i land-

skapsbudgeten till det faktum att det finns en möjlighet och en öppning 

från landskapets sida att aktivt gå ut och säga; "detta är viktigt, detta vill 

vi att ni jobbar för, olika insatser och projekt är välkomna och vi ska 

öronmärka vissa resurser för att uppmuntra detta". Jag tycker att det 

finns lite mera att göra ltl Raija-Liisa Eklöw. 

Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Tack, herr talman! Ja, nog är det ju fantastiskt. Inte ett behjärtansvärt 

ord att vad bra att landskapsregeringen har de här skrivningarna. Allting 

är bara negativt. Jag har den tron och inställningen som föreningsmän-

niska att när PAF-ansökningsblanketterna kommer så står det där vad 

som prioriteras. Föreningarna är juridiska personer som formar sin 

verksamhet själv. Jag vet inte sedan hur långt landskapsregeringen ska 

gå med sin uppmuntran. Jag tycker att man kunde ge lite profit i alla fall 

för att det finns en sådan här skrivning. Man har i alla fall tänkt på sa-

ken. Det ges medel åt föreningarna om de ansöker. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag hoppas att vi finansutskottet kan titta närmare på vilken effekt det 

har haft. Visst är det ett positivt steg framåt att det finns en sådan me-

ning i budgeten. Det är klart att det är på rätt väg. Som sagt så tror jag 
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att det finns mer att göra. Jag tror nämligen att man kan använda sig av 

tredje sektorn på ett väldigt bra sätt just i de här frågorna eftersom det 

är där som det sociala kapitalet finns och växer. Jag tror att hela sam-

hället gynnas av att människor integreras i grupper och i föreningar och 

att det inte uppstår segregering och olika klyftor. Det är på rätt väg, men 

vi kan jobba vidare.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Det var ju relevant information som ltl Raija-Liisa Eklöw kom-

mer med att det har funnits två år i budgeten. Men det finns ingenting på an-

sökningsblanketterna. Jag tittade just på ansökningsblanketterna i datorn. 

Det är lite konstigt. Man fattar beslut, man har skrivningar i budgeten och så 

händer det ingenting. Det är den politiken som vi tycker att ha varit väldigt 

dominerande. Kanske ltl Raija-Liisa Eklöw kan berätta om det har fördelats 

pengar på de där grunderna? Det skulle vara väldigt väsentligt.  

För oss är det så att det politiska verkställighetsuppdraget som man har i 

regeringen måste man se till att verkligen verkställs och genomförs efter lag-

tingets behandling. På senare tid har vi fått den informationen att man får till 

kännedom till ÅHS och man får till kännedom till PAF vad som har beslutats 

i lagtinget och så ska de myndigheterna automatiskt följa lagtingets beslut. 

Naturligtvis ska de ledande tjänstemännen läsa vad som har hänt, men det är 

politikerna, ministrarna, som har det verkliga ansvaret att se till att den bud-

get som vi har fattat beslut om realiseras. Det är inte att ha någon ond vilja.  

Ltl Raija-Liisa Eklöw kommer med mycket relevant information. Jag har 

inte lagt märke till något sådan information och jag jobbar i flera föreningar. 

Inte har vi fått någon information när vi har sökt pengar heller, vad jag vet. 

Om det finns någon annan information så tar vi gärna emot. Men att tro att 

saker och ting bara händer genom att man skriver någonting på något papper 

så den politiken fungerar nog inte såsom jag ser det.  

Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Herr talman! Tyvärr kan jag inte säga om någon har fått medel på de här 

grunderna. Jag har suttit i fördelningsrådet men nu har jag inte varit där 

på två år, så det kan jag inte svara på. I den förening som jag är med så 

vet jag i alla fall så mycket att när det står i PAF-ansökan i textdelen att 

man prioriterar barnverksamheter så tittar vi genast vad vi kan göra för 

barnen i och med att vi har möjlighet att få mera pengar i. Men om ltl 

Sundback säger att det inte står i ansökan så har ltl Sundback läst följe-

brevet också? Det är i följebrevet som det står, i alla fall om barnverk-

samheten.  

Fortsättningsvis säger jag att det finns ett enormt ansvar för inform-

ation, men det här är inte en politisk sak. PAF-medlen delas ut enligt 

fördelningsrådets beslut. 

Talmannen 

Tiden är ute! 
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Om det inte i ansökningsblanketterna framgår att man kan söka sär-

skilda pengar för integration så då är det inte jämlika grunder. Det är ju 

den grunden som man avgör i PAF. Visst sysslar man med politisk verk-

samhet i PAF. Jag tycker att det här var intressant information. Det vi-

sar igen att det inte räcker med ett beslut här. Det krävs mycket mera 

arbete sedan efteråt också. De här ska vi nogsamt ta hand om. Jag job-

bar med flera integrationsprojekt. Det var bra information.   

Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Herr talman! Min erfarenhet är att i det följebrevet som kommer ansök-

ningsblanketten har det stått detta som t.ex. har diskuterats tidigare att 

man inte ger pengar för personalkostnader. Man ger stöd för verksam-

heter och just detta med att man prioritera barnverksamheter. Jag har 

inte läst själva blanketten sedan i höstas. Jag minns inte om det också 

stod om detta med integration. Det är fel om man har glömt bort att 

sätta det i blanketten, det kan jag hålla med om.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Katrin Sjögren  

Herr talman! Det har varit en viss styrning av PAF-medlen. Under den här 

mandatperioden har man haft den policy och krav på föreningar som söker 

PAF-medel att man måste ha en alkohol- och drogpolicy.  

Under två år har vi haft prioriteringar när det gäller barn och ungdomars 

psykiska hälsa, att de projekten ska prioriteras i PAF-ansökningarna och 

också integrationsbefrämjande projekt. Det skickas ut ansökningsblanketter 

och information. Det skickas ut till alla föreningar och det görs från finansav-

delningen. Vad jag vet så står alla de här prioriteringarna där. Alla har alko-

hol- och drogpolicy. Vi har haft projekt som har befrämjat psykisk hälsa och 

också integrationsprojekt. Så hos någon har informationen gått fram. 

Talmannen 

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

Remiss efter bordläggning 

8 Friskvårdsavdrag 

Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 28/2010-2011) 

Ärendet bordlades 28.03.2011 då lagtinget beslöt att ärendet remitteras till finansut-

skottet.  

Diskussion. 

Ltl Danne Sundman 

Talman! Ett samhälle som Åland som snurrar fort där folk har fullt upp skap-

ar många stressade människor med övervikt och dålig kondition. Man äter 

och dricker för mycket och fel saker och rör på sig allt för lite och behöver 

hjälp med att komma ur det ekorrhjulet. Allt fler ålänningar gör det och tar 

tag i sin livssituation och förändrar sina kost- och motionsvanor. Det är där 

denna "måbra"-industri kommer in i bilden, man behöver hjälp med att få 

kunskap om kosten, hur man ska förvalta sin tid och hur man ska träna m.m.  
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Denna utveckling är positiv för samhällsekonomin på flera sätt, folk blir 

friskare och lever längre och mår bättre under tiden, företagens kostnader 

och risker för sjukskrivningar minskar. Resurserna för sjukvård går till 

största delen åt för s.k. välfärdssjukdomar som skulle minska radikalt om be-

folkningen i större utsträckning levde sunt.  

Därför är det motiverat att subventionera denna utveckling ytterligare. 

Idag har en arbetsgivare rätt att skattefritt ge en förmån för detta ändamål till 

sin personal om 400 EUR per år. Utöver det och till dem som inte kommer i 

åtnjutande av denna förmån föreslås att sjukkostnadsavdraget utökas och 

ändras till ett friskvårds- och sjukkostnadsavdrag så att också dessa hälso-

förebyggande åtgärder blir avdragbara i beskattningen. Hur avdraget ska ut-

formas och om kommunerna ska kompenseras för detta bör till en början ut-

redas närmare.  

Förslaget torde vara kostnadsneutralt eller troligen positivt för samhällse-

konomin eftersom kostnaderna för sjukskrivningar och sjukvård minskar i 

takt med att befolkningen i större grad sysslar med friskvård. 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår jag att lagtinget hemställer att 

landskapsregeringen kommer med en lagframställning om att sjukkostnads-

avdraget utökas och ändras till ett friskvårds- och sjukkostnadsavdrag så att 

också dessa hälsoförebyggande åtgärder blir avdragbara i kommunalbeskatt-

ningen. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Jag vet inte riktigt om jag kan stöda ltl Sundman 

motion. Jag tycker att det var ett friskt inlägg i debatten att man tänker 

till lite och funderar kring detta att man ska ta vara på sin hälsa. Jag får 

utmaningen igen om alkoholkonsumtionen. Det är tobaksrökning, alko-

hol och annat som direkt försämrar hälsan och man har rätt till samma 

sjukvård.  Jag tror kanske inte att den här motionen är genomförbar. 

Men det är en tankeställare i debatten. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Den här motionen är absolut genomförbar. Idag får man 

dra av vissa sjukkostnader, det är ett åländskt avdrag. Idén är helt enkelt 

att man utökar det som man får dra av, t.ex. kostnader för när man anli-

tar företag i den så kallade "må bra"-industrin, gym eller om man anlitar 

någon livsstilscoach. Man måste avgränsa vad som är avdragbart, hur 

mycket och vilka inriktningar som man vill uppmuntra. Det här är ett 

sätt att med skatteavdrag uppmuntra en viss samhällsutveckling. De 

samhällsekonomiska effekterna kan man direkt säga, utan att räkna på 

det, att är positiva på sikt eftersom friskare människor kostar mindre.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Det är möjligt på sikt. Jag tror inte att Åland är rik-

tigt mogen ännu för den här motionen. Vi måste vänta lite längre.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det kan hända att jag är lite före min tid som vanligt. I det 

här fallet tror jag inte att jag är så mycket före min tid. De här finns det 

stort behov av redan idag. Det är absolut jämförbart. Den här industrin 

är inne i ett expansivt skede. Det finns ett stort utbud på Åland av såd-
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ana här aktörer. Det skulle också ge skjuts åt den näringsgrenen inom 

tjänstesektorn som säkert också skulle vara behövligt. När man stimu-

lera med skatteavdrag har det också samhällsekonomiska effekter. Vi 

har sett de skatteavdrag som man har gett i Sverige t.ex. i byggsektorn, 

att det också har varit positivt för sysselsättningen. Det här är fullt ge-

nomförbart och en mycket bra idé, vill jag påstå.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras 

till finansutskottet. 

Remiss efter bordläggning 

9 Barnfattigdomen på Åland 

Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 1/2010-2011)  

Ärendet bordlades 04.04.2011 då lagtinget beslöt att ärendet remitteras till social- och 

miljöutskottet.  

Diskussion. 

Ltl Anders Eriksson 

Tack, herr talman! Alla barn har rätt till en skälig levnadsstandard, enligt 

FN:s konvention om barnets rättigheter. Av flera orsaker har jag börjat fun-

dera det här.  

Forskning har visat att det finns ett tydligt samband mellan barns materi-

ella välfärd och deras tillgång till andra rättigheter, som utbildning och fysisk 

och psykisk hälsa. Att förbättra villkoren för de ekonomiskt mest utsatta bar-

nen kan alltså få positiva effekter på långt fler områden än de ekonomiska. 

Några aktuella siffror för Åland vad gäller barnfattigdom finns inte, vad jag 

har kunnat hitta. Från 2003 finns det en utredning som heter; ”Att leva i en 

familj med ekonomiska svårigheter”. Konklusionen i den utredningen är att 

ingen behöver sova på gatan på Åland. Det handlar mer om att inte ha margi-

naler att röra sig med om något oförutsett inträffar eller att barnen tvingas att 

avstå från fritisaktiviteter eller inte kan följa med på skolresor. Det kan vara 

allvarligt nog.  

Det finns också en annan utredning som Rädda Barnen har tagit fram som 

heter "Barns ekonomisk utsatthet på Åland". Det sägs i början; " i denna rap-

port undersöks barnens ekonomiska situation på Åland utgående ifrån två 

indikatorer; utkomststöd och inkomststandard. Man har studerat barnens 

ekonomiska utsatthet under 1995, 1998 och 2002 både för Åland som geo-

grafiska enhet samt för Åland indelat i olika regioner. Båda indikatorer ty-

der på att barnfattigdomen under alla tre år har varit mycket låg med jäm-

förelse med Sverige. Indikatorerna visar också på att antalet barn i ekono-

miskt fattiga hushåll över de här tre åren har minskat markant”. Det är 

också bra, men notera att det är siffror från 2002 och 2003. 

Följande utredning som jag har hittat är ÅSUB:s rapport nr 5 från 2007 

”Ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland”. Tittar man på slutsat-

serna i sammanfattningen så är det mera beräkningar av olika modeller och 

justeringar av olika typer av understöd. Det ger inte svar på min fråga: Finns 

det en barnfattigdom på Åland och i så fall hur stor är den?  

Efter att jag lämnade in den här motionen så har jag blivit uppmärksam-

mad på att Rädda Barnen igen skulle vara intresserad av att göra en likadan 
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undersökning. Tydligen har jag varit någorlunda rätt i tid. Jag har förstått att 

man inte riktigt vet hur situationen är på Åland. 

Rädda Barnens rapport "Barnfattigdomen i Sverige 2010" visar att så 

mycket som en dryg tiondel av de svenska barnen lever i fattigdom. Enligt 

forskaren Mikko Niemelä vid FPA har barnfattigdomen i det närmaste tre-

dubblats i Finland sedan den ekonomiska krisen under 1990-talet. Det är 

fakta som ger en indikation om att barnfattigdom med stor sannolikt också 

existerar på Åland.  

Barnfattigdom förekommer i hem där föräldrarna är arbetslösa, deltidsar-

betande eller lågavlönade. En majoritet av de fattigaste barnen lever med en 

ensamstående förälder. 

När jag lämnade in den här motionen så undrade en person om jag hade 

blivit sosse. Det tyckte jag var ett lite märkligt påstående. Oavsett vad man 

har för politisk åskådning så är det ändå viktigt att man försöker se saker ur 

ett barnperspektiv. Det är ju väldigt få barn som väljer sina föräldrar. Det 

finns många olika orsaker till ekonomiska problem. Jag går inte in på det här 

nu.   

Med anledning av det ovanstående föreslår jag att lagtinget hos landskaps-

regeringen hemställer om att en utredning över barnfattigdomen på Åland tas 

fram i skyndsam ordning och att utredningen skall ligga som grund för en so-

cialekonomisk strategi med syftet att förbättra situationen för fattiga barn på 

Åland. 

Jag vet att social- och miljöutskottets ordförande Åke Mattsson brukar 

vara engagerad i den här typen av frågor. Jag hoppas att han är det också. Jag 

hoppas att man kan titta på det här och att man t.ex. skulle kunna höra 

Rädda Barnen för att ta reda på hur de ser på det, eftersom även Rädda Bar-

nen har kommit underfund med siffrorna som vi har i landskapet inte är rik-

tigt aktuella. 

Ltl Camilla Gunell, replik  

Det var vackert av den som frågade av ltl Eriksson om han har blivit so-

cialdemokrat när han kände ansvar för den här frågan. Det ska inte ltl 

Anders Eriksson på något sätt ta negativt.  

Vi har ju vissa utredningar om den här frågan. Problemet är väl steget 

vidare sedan, åtgärderna för att hantera den här frågan. Jag skulle också 

vara väldigt intresserad av att följa upp den utredning som gjordes 2006 

för att se om situationen har förbättrats eller försämrats på Åland. 

Många av de hushåll som lever under fattigdomsgränsen är barnfamil-

jer, särskilt ensamstående och flerbarnsfamiljer. 

Ltl Anders Eriksson, replik  

Just det som ltl Gunell är intresserad av tar den här motionen syfte på. 

Jag kan bli beskylld för både det ena och det andra om jag lyfter upp 

frågor som jag tycker är viktiga, jag skäms inte. Det intressanta med en 

sådan kommentar är att hur vissa frågor kan upplevas att höra till en-

bart vissa partier. Man kan fundera länge på vad det kan bero på. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Ltl Eriksson framförde att det var angelägen fråga 

när det gäller barn. Det är det naturligtvis för mig. Det är ett bra initiativ 

att det också kommer från högersidan så att det inte bara är socialde-

mokraterna som hela tiden lyfter sådana här frågor. Det ger lite extra 

tyngd om det också kommer från andra partier. Det är ett bra initiativ. 

I ett välfärdssamhälle finns det framförallt en risk, man tror att det 

inte finns fattiga och sådana som har problem. Vi har i utskottet erfarit 

att det finns grupper som är utsatta. Regeringen informerade om att 

man funderade på olika åtgärder kring detta och hur man ska hantera 

det.  

Som ltl Gunell sade tidigare här så är åtgärderna det viktigaste, att 

man har klara paket hur man ska hantera det. Ska barnbidraget höjas el-

ler något annat som gör att man kommer vidare?  

Ltl Anders Eriksson, replik  

Jag valde av olika orsaker att inte gå alldeles för djupt in i de här utred-

ningarna som jag här läst. Jag ville ändå nämna att de två första utred-

ningarna visade på att situationen har förbättrats. Det är trots allt siffror 

från 2002-2003 och de säger inte så mycket om hur situationen är idag. 

Tittar man på de aktuella utredningarna som har gjorts i våra omkring-

liggande regioner så pekar kurvorna åt fel håll. Mot den bakgrunden 

tycker jag att det här är angeläget. Oavsett vilka skyddssystem man har 

så finns det alltid de som faller igenom. Här handlar det om barnen som 

blir satta i en situation som de själva inte kan påverka, därför är det ex-

tra allvarligt.  

Det är bra att ltl Åke Mattsson anser att det läggs lite extra tyngd 

bakom den här motionen när jag lägger den. Det uppskattar jag.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Det som har förändrats är att vi har en invandring hit 

till Åland, sådana som inte kan systemet. I skolvärlden säger man att det 

dyker upp elever i olika sammanhang som man inte har vetat om att 

finns här på Åland och har varit här ett tag. Det finns en ny aspekt som 

man behöver följa med och vara uppmärksam på. Det kan vara bra att 

man tittar över det här.  

Ltl Anders Eriksson, replik  

Vi är överens.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Jag vill ge mitt stöd till den här motionen. Jag kan också ge hela 

obunden samlings stöd till den här ytterst angelägna motionen. Det här be-

kymret förenar oss alla när det gäller barn som har det knapert. 

Barn är också medborgare fast de saknar rösträtt. Vi måste prata för bar-

nen ändå. Vi fick en fin bok härom veckan om barnkonventionen som har för-

fattats på ett sådant sätt att barn också kan läsa om sina rättigheter. 

Att vara fattig är aldrig roligt och det är ännu värre på ett sådant ställe som 

Åland, som är relativt rikt. När någon frågar hur läget är brukar jag säga att 
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man får vara nöjd om man får barnen påklädda, att de får mat för dagen och 

att de får vara friska. Det är för många en självklarhet, men det är inte alla 

som har möjligheten att få glädjas över det.  

Vi har många skyddssystem. De som sitter i socialnämnderna i kommu-

nerna får tyvärr se den här verkligheten. Kommunerna kan också hjälpa till. 

Det finns ändå säkert saker som faller emellan. Det här problemet förtjänar 

absolut att få en ökad belysning. Den här motionen är ytterst behjärtansvärd. 

Minister Katrin Sjögren  

Talman! Även jag tycker att det här en angelägen motion. Det låter positivt 

det som ltl Anders Eriksson sade, att man skulle vara intresserad från Rädda 

Barnen att göra en uppföljning av den här undersökningen som man gjorde. 

Jag tror att det skulle vara väldigt värdefullt att man också kunde få en konti-

nuitet och att den blir utformad lite på samma sätt.   

ÅSUB gjorde undersökningen ”Ekonomisk utsatthet och social trygghet på 

Åland”. Vi har följt upp den undersökningen med att vi också har kartlagt de 

funktionshindrades levnadsvillkor på Åland och deras ekonomiska utsatthet. 

Det visade sig att de familjer som är särskilt utsatta är familjer som har funkt-

ionshindrade barn och ungdomar. Det här har varit en form av tråd när vi har 

tagit fram sociallagstiftning. Till exempel i barnomsorgslagen stadgade vi att 

man har rätt till eftisverksamhet ända upp till gymnasialstadiet om man är 

funktionshindrad. 

Vi har också sänkt ÅHS-avgiften, högkostnadstaket för barn. Som en del av 

undersökningen ”Funktionshindrades levnadsvillkor på Åland” så har vi in-

fört även sjukpensionärer i systemet för det förebyggande utkomststödet. Det 

handlar ofta om funktionshindrade som kanske aldrig har varit yrkesverk-

samma kan höra till den riktigt fattiga delen av befolkningen. 

I barnomsorgslagen finns det också ett golv och ett tak när det gäller avgif-

terna. En väsentlig och viktig social lagframställning skulle vara revideringen 

av utkomststödslagen. Vi borde komma upp i nivå när det gäller utkomststö-

det. Det är en viktig och angelägen sak som skulle kunna förbättra för många 

familjer och personer. 

Jag kan bara stöda intentionen. Jag ska försöka komma ihåg när jag disku-

terar med Rädda Barnen. Kanske det kanske blir aktuellt vid deras PAF-

ansökning nästa år om de har resurser att göra en sådan här undersökning 

igen.  

Ltl Anders Eriksson  

När det gäller det som minister Sjögren sade om de funktionshindrade så 

återkommer jag till detta i ett senare ärende. Det är en annan motion som jag 

har. 

Det som fick mig att börja fundera på det här var just den utredning som 

FPA gjorde om barnfattigdomen i Finland. Jag läste om utredningen i Hu-

vudstadsbladet och konstaterade att enligt barnfattigdomen i det närmaste 

har tredubblats i Finland sedan den ekonomiska krisen under 1990-talet. Jag 

har dessutom sett lite ett och annat. När jag började forska och såg att vi har 

nästan tio år gamla siffror så tyckte jag att vi behöver göra någonting. 

Jag hoppas att jag inte röjer någonting, men i och med att man har noterat 

från Rädda Barnens sida att jag har lagt den här motionen så tog man ta kon-

takt. Rädda Barnen står i beredskap att ha ÅSUB att göra en utredning redan 
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den här hösten bara man lyckas finansiera den. Jag hoppas att det finns möj-

ligheter från social- och miljöavdelningen att hjälpa till om. Men Rädda Bar-

nens fokus är att få till stånd den här utredningen redan i höst via ÅSUB. 

Minister Katrin Sjögren, replik  

Herr talman! Det finns säkert möjligheter till det. Det låter bra om det 

finns sådana långtgående planer. Vi väntar på en ansökan då i så fall. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! När det gäller den här frågan så vet jag att minister 

Sjögren är väldigt engagerad. Hon är insatt i det och hon funderar 

ganska mycket på hur man ska hantera problemen. Hon funderar näst-

an lika mycket som en socialdemokrat.  

Det finns en annan fråga i sammanhanget och det gäller bortskämda 

barn. Det är nästan åt andra hållet, finns det någon beredskap för det? 

Jag tror nästan att det är lika stort problem på Åland. Vi har väldigt cur-

lande föräldrar som inte hinner med sina barn, utan det går åt andra 

hållet. När det gäller barns uppfostran så finns det mycket att fundera 

kring. 

Minister Katrin Sjögren, replik  

Herr talman! Nej, där finns det nog ingen beredskap. Vi får sätta fokus 

på både dem som behöver vår fokus mest och det är de barn som är 

mest utsatta. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras 

till social- och miljöutskottet. 

Remiss efter bordläggning 

10 Strategi för sociala medier 

Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 29/2010-2011) 

Ärendet bordlades 04.04.2011 då lagtinget beslöt att ärendet remitteras till kulturut-

skottet.  

Diskussion. 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Landskapsregeringens nätplats förnyas som bäst vilket är be-

hövligt. Nuvarande nätplats är av en typ som härstammar från slutet av det 

förra seklet och sedan dess har flera generationer nätplatstyper passerat. 

Samtidigt som nuvarande nätplats är svårt föråldrad innebär det att man 

nu kommer att få en modern nätplats samtidigt som man slipper kostnaden 

för mellanstegen. Inget ont som inte har något gott med sig.  

En viktig del av kommunikationsmöjligheterna idag är de som de sociala 

medierna innebär och erbjuder. Landskapsregeringen bör därför ha en stra-

tegi för hur man ska använda sig av sociala medier i kommunikationen med 

medborgarna. 

Det här en fråga som myndigheter runt om oss nu brottas med. Hur ska 

man använda de sociala medierna? 
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Det finns en rad olika möjligheter som sociala medier ger både till individ-

baserad kommunikation från myndighet till individ, men också masskom-

munikation på ett helt nytt sätt. Det här bör man absolut ta med. Den här fa-

sen i Internetutvecklingen får man inte missa nu när man etablerar den nya 

nätplatsen. Därför är det viktigt att ha strategin.  

Jag kom att tänka på detta när jag skrev på min statusrad att jag höll på att 

skriva hemställningsmotioner och jag frågade efter om någon hade en god 

idé. Då var det just en person som har den goda idén om att man borde ha en 

strategi för hur myndigheter ska använda sociala medier. Det har också före-

kommit debatter och diskussioner på andra sociala medier på Åland, t.ex. på 

Linkedin som samlar många sakkunniga i branscher. Där finns många idéer 

som man kan ta del av. Där uttalar sig också lokala experter på förhand vad 

man borde tänka på när man tar fram en sådan här strategi. 

Det viktiga är att vi inte missar det här tåget. När man nu är i färd med att 

renovera så måste man ta detta i beaktande.  

Talmannen 

Begäres ordet. Diskussion är avslutad. Ärendet remitteras till kulturutskottet. 

Remiss efter bordläggning 

11 Nato och Ålands status 

Ltl Mika Nordbergs hemställningsmotion (HM 31/2010-2011) 

Ärendet bordlades 11.04.2011 då lagtinget beslöt att ärendet remitteras till lagutskottet. 

Diskussion. 

Ltl Mika Nordberg  

Talman! Den 11 april presenterade jag min hemställningsmotion nr 31 som 

handlar om Nato och Ålands status.  

Vid en eventuell anslutning till Nato för Finland bör det vid inledande för-

handlingar framkomma att inom Finlands gränser finns ett område med spe-

ciell status som demilitariserat och neutraliserat. Det bör finnas en hand-

lingsplan och avtal som garanterar Ålands fortsatta demilitarisering och ne-

utralisering vid ett eventuellt finländskt Natomedlemskap.  

Orsaken till att kollegan Barbro Sundback bordlade det här ärendet var att 

vi gärna skulle höra landskapsregeringens åsikter i den här frågan och även få 

en redogörelse över var man idag befinner sig i den här situationen. Man har 

ju aviserat från landskapsregeringens sida att det här är väldigt solklart. Jag 

kan bara tillägga att de uppgifter som jag har fått från finländsk sida är att 

detta kanske inte är solklart. Därför skulle det vara väldigt intressant att höra 

landskapsregeringen i det här ärendet. Tack.  

Ltl Barbro Sundback  

Herr talman! Jag kan bara instämma i det som ltl Mika Nordberg säger. Det 

hade varit tillfälle för regeringen att redovisa sina tankar när man håller på 

att ta fram en demilitariseringsstrategi. I det sammanhanget har man säkert 

också reflekterat över Natos framtida utveckling. 

Nu är det som det är med detta, regeringen är visserligen nu representerad 

här. Det kanske kommer några synpunkter. Regeringen förefaller i alla fall 

inte bli det centrala i debatten utan vi får nog bidra själva.  

Det är kanske är lite tidigt att göra handlingsstrategi i fall att Finland skulle 

söka om ett Natomedlemskap och ifall det skulle bli verklighet. Jag vet inte 
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om man ska tolka det här initiativet som att motionären är för ett finländskt 

Natomedlemskap eller om initiativets syfte är att motverka att Finland och 

Åland på något sätt involveras i Nato? 

Själv har jag den uppfattningen att för Ålands del är sådana regimer som är 

så avmilitariserade som möjligt den största och viktigaste faktorn för att be-

vara Ålands demilitarisering och neutralisering. Ett Natomedlemskap skulle 

antagligen göra att de militärpolitiska positionerna skulle något förskjutas 

mellan Ryssland och EU och därmed Finland och Åland, även Sverige skulle 

naturligtvis påverkas av det. Jag tror att en sådan utveckling är mindre önsk-

värd för Ålands del. Det väcker den björn som sover österut. Man frågar sig; 

varför nu denna åtgärd? Det kan lätt uppfattas mera som en politisk och mili-

tär upprustning än en nedrustning.  

Ur ett åländskt perspektiv borde nedrustning vara den viktigaste förhärs-

kande utvecklingen i den här delen av världen. 

Både i länder som är Natomedlemmar och i länder som inte är medlemmar 

i Nato har de militära organisationerna runtomkring Östersjön ett omfat-

tande informationsutbyte. Kommunikationssystem byggs ut för att informat-

ionsutbyte ska underlättas. Man har också olika typer av gemensamma mili-

tära övningar. Via det gemensamma samarbetet mellan Natoländer och Fin-

land och Sverige så involveras de finska och svenska nationella arméerna 

också i det här arbetet.  

Det är i alla fall ett steg längre att tala om medlemskap. Ju lägre vi kan 

hålla nivån på ett militärpolitiskt samarbete med Nato desto bättre för själv-

styrelsen. 

Trots det, finns det en viktig uppgift att göra och som man mycket väl kan 

basera på den här motionen. Vi har under en ganska lång tid kunnat läsa i 

självstyrelsepolitiska nämnden om hur många militära fartygsbesök som har 

gjorts under året. Vi får läsa om flygvapnets överfarter och ibland också om 

andra militära övningar t.o.m. överträdelser av demilitariserings- och neutra-

liseringsgränsen. Med åren har det känts som om det blir mer och mer slent-

rian. Siffrorna kanske inte säger så mycket, bara att man jämför om det har 

varit mera överträdelser under det gångna året jämfört med tidigare år.  

Under en ganska lång tid har inte vår regering aktivt försökt utveckla vår 

egen uppfattning om landskapets långsiktiga utveckling av demilitariseringen 

och neutraliseringen. Vi lever i en ständigt föränderlig omgivning Om vi inte 

själva tänker på hur vi vill ha det så är det risk för att någon annan som 

kanske inte har samma intressen och önskemål tänker för oss. 

Jag tycker för min del att lagtinget både uppdra åt regeringen att i högre 

grad analysera de är siffrorna, göra dokumentationen lite mera omfattande 

och sätta in den i ett säkerhetspolitiskt sammanhang. Det ska väl sedan ligga 

till grund för bl.a. policydokument om demilitariseringen och neutralisering-

en. Annars hamnar vi lite på sidan om och vi har inte den kompletta bak-

grunden till vårt resonemang. 

Jag anser nog att det är en viktig fråga som ltl Mika Nordberg tar upp. Frå-

gan kanske går lite för långt i det här sammanhanget. Vi skulle nöja oss med 

att försöka få en gemensam bild på vad som sker i vår säkerhetspolitiska om-

givning och sedan med de uppgifterna och de dokumentationerna försöka få 

till stånd en gemensam policy i de här frågorna. Tack. 
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Ltl Mika Nordberg, replik   

Talman! Jag instämmer i ltl Barbro Sundbacks resonemang. Tanken 

med den här motionen var att ha ett diskussionsunderlag för landskaps-

regeringen när de diskuterar med motparten i Helsingfors. Folk byts ut 

hela tiden på de här posterna. Nu har det varit övningar där även 

åländskt territorialvatten har används för transporter. Om det sedan är 

misstag eller av annan orsak må vara sin sak. Jag tror att det skulle vara 

bra att lyfta den här frågan på bordet för att åtminstone klargöra och ak-

tualiserar det här. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Vi har inte kommit vidare i diskussionen. Diskussionen stannade upp 

redan under den förra mandatperioden. Nu reagerar vi på andra aktörer 

och går inte själva ut tillräckligt och säger hur vi vill ha det.  

Under den senaste övningen här så fanns det en viss aktivitet från re-

geringen. Man gick ut till de deltagande länderna och parterna och för-

klarade Ålands demilitarisering. Den typen av åtgärder från åländsk sida 

borde förekomma mer. Det förutsätter just en sorts policy och hur man 

agerar i vissa situationer. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Talman! Det är ju ett faktum som har konstaterats här tidigare att Fin-

land har ett partnerskap för fredavtal och är på det viset passiva med-

lemmar idag i Nato. I och med Lissabonfördraget har de europeiska län-

derna ett större ansvar att försvara varandra om de eventuellt skulle bli 

angripna. I det fallet blir Nato inkopplat. Precis som Norge kan känna 

att de omfattas av EU-parlamentets bestämmelser på grund av EES-

avtalet, så upplever jag att Finland, den finländska armén och de som 

sköter om de här ärendena känner på samma sätt att de är med i Nato. 

De deltar men de får inte sitta med på viktiga beslutsmöten. För Finland 

är steget idag till ett fullvärdigt medlemskap mycket mindre än vad det 

var tidigare. Sådana indikationer har jag fått, tycker jag.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag delar inte riktigt den sista slutsatsen. Det finns ju andra försvarspo-

litiska samarbetsfora. Det nordiska försvarssamarbetet har under de 

senaste åren fått ett visst uppsving. Åtminstone resonemangen eller 

samtalen, det konkreta samarbetet är väl kanske inte så omfattande, 

men det finns också delvis.  

Vad gäller EU:s säkerhetspolitiska arbete så har jag en längre tid un-

derstrukit att det som Stubb lovade, att ålänningarna skulle få en plats i 

den europeiska utrikestjänsten, det borde vi härifrån vara med och 

jobba för och inte sitta passivt och titta på. Det borde vara en person 

som kan demilitariseringen och neutraliseringen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson, replik  

Herr talman! Jag uttryckte mig den 11 april att Finland och Sverige är 

med i Nato, men att vi inte är medlemmar. Finland har varit med i mili-

tärpakten, vänskaps- och biståndspakten med Sovjetunionen. Vi är med 
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i Partnerskap for Peace med Nato och vi är med i EU:s säkerhetspakt 

som också är en militärpakt. Det diskuterades även ett nordiskt samar-

bete om en pakt. Ålands roll i de här sammanhangen har varit noll. Vi 

har inte kunnat påverka det. Finland gör som Finland gör och de bryr 

sig sedan inte om vad vi säger. 

Jag håller med om att det är lite tidigt med avtalet, att man före Fin-

land börjar diskutera ett Natomedlemskap skulle göra ett avtal om 

Ålands status. Det är inte så bra.  

När det gäller frågan som tas upp i motionen så är min frågeställning 

om det inte är tillräckligt med fredsinstitutets Teija Tiilikainens skrift 

där det tas ställning till just behovet som motionen talar om. 

Ltl Barbro Sundback, replik    

Ja, så kan man säkert uttrycka det. Det är ganska länge sedan den kom. 

Jag menar ändå att det säkerhetspolitiska läget förändras, om inte 

kanske direkt i Östersjöområdet så på andra håll, som indirekt påverkar 

säkerhetsläget och diskussionerna. Och det finns behov för oss själva att 

diskutera mera. Det är kanske lite snävt att bara prata om Nato. Man 

borde inkludera de här andra samarbetsformerna och fora som nämn-

des. Jag tycker själv att det nordiska försvarssamarbetet känns mest na-

turligt och också EU:s säkerhetspolitiska samarbete. 

Ltl Roger Jansson, replik  

Herr talman! För oss ålänningar är det säkert så i gemen. Vi är som sagt 

redan med i Natosamarbetet genom Partnerskap for Peace och det är 

ganska långtgående. Men vi är inte med och beslutar.  

Nato och det säkerhetspolitiska läget har ändrats under åren sedan 

Teija Tiilikainen gjorde sin utredning. Nato säger själva att de har ut-

vecklats till att ta ett mera civilt ansvar vid konflikter och Nato vill mera 

vara med på fredsbyggande sidan än vad man kanske tidigare var. Då 

var man mera en försvarspakt i det kalla krigets namn som numera inte 

finns. 

För Ålands del gjorde utredningen att både Svalbard i Norge och de 

grekiska öarna är med i Natoländer. Det är inte några särskilda problem, 

som Tiilikainen konstaterade. För Ålands del ska det kunna gå att an-

vända sig av samma metod. 

Ltl Barbro Sundback, replik    

Det sista kanske jag inte riktigt håller med om, att det automatiskt går 

att dra samma slutsats för Ålands del. Lösningarna som nämndes om 

Svalbard och de grekiska öarna är också geopolitiskt specifika. De lös-

ningarna har kommit till under en viss period. Jag tycker nog att det 

finns ett behov av att aktualisera hela den säkerhetspolitiska diskussion-

en, men kanske mera ur ett nordiskt och ur ett EU-perspektiv. Natodis-

kussionen är kanske kronan på verket. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitte-

ras till lagutskottet. 

Innan vi går vidare önskar talmannen informera att vi avser att avsluta cirka kl. 16.15. 
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Remiss 

12 Nollvision gällande trafikolyckor 

Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 8/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns. 

Diskussion. 

 

Ltl Anders Eriksson 

Talman! Den här motionen tar sikte på en nollvision när det gäller trafiko-

lyckorna.  

Trafikolyckorna är ett av våra största folkhälsoproblem. I tätorter förelig-

ger de största olycksriskerna för de oskyddade trafikanterna. Man vet att ris-

ken att dödas eller skadas svårt, ökar dramatiskt när en trafikant blir påkörd 

av en bil som kör fortare än 30 km/h. Risken ökar markant vid kollision mel-

lan gående och bilist vid hastigheter över 30 km/h. Motsvarande gräns ligger 

vid 50 km/h för sidokrock mellan bilar och vid 70 km/h för frontalkrock mel-

lan bilar. 

Hastighet i sig är inte farligt. Det farliga är fel hastighet på fel ställe. En 

viktig del är därför att se till att hastighetsgränserna bättre överensstämmer 

med vägar och gators säkerhetsstandard. De misstag som vi gör, och alltid 

kommer att göra i trafiken ska i framtiden inte leda till att någon dödas eller 

skadas allvarligt. Ett led i detta arbete är framtagandet av trafiknätsanalyser 

och -åtgärdsplaner. 

Studier visar att sjukvården omedelbart efter olyckan, inte är det som kos-

tar mest. Istället är det när öppenvården och rehabiliteringen inleds två eller 

flera år senare som det börjar bli dyrt för samhället. Att förebygga skador är 

någonting som också är ekonomiskt bra för samhället. 

Om man tittar på vad som har gjorts här på Åland så har man satsat på att 

bygga om huvudvägarna. Det har lett till att olyckorna har minskat. Man har 

också satsat på att ha eftergivligt material, typ stolpar och skyltar. 

Även trafikmätningarna har en viktig roll i trafiksäkerhetsarbetet. Det har 

visat på att det finns rent otroliga överfarter på många ställen. Om man har 

trafikmätning på ett område med 50 km/h så är det inte alls ovanligt med 

hastigheter upp till 116 km/h, det har till och med varit 125 km/h. 

När det gäller trafiksäkerheten och olyckorna så har vi mera problem i Ma-

riehamn än vad man har på landsbygden. Mariehamn ligger i topp i statisti-

ken i Finland. De trafiksäkerhetsexperter som jag har talat med anser att det 

beror på att parkeringsplatserna är utformade på ett inte fullt så intelligent 

sätt. Det är parkeringsplatserna som leder till att statistiken är så pass hög 

som den är. 

Den här motionen går ut på att man skulle anta en nollvision, en bild av en 

önskvärd framtid där ingen ska dödas eller skadas allvarligt i vägtrafiken. 

Målsättningarna är att: 

5 Det totala antalet döda och skadade i trafiken fortlöpande ska minska, 

6 risken att dödas och skadas fortlöpande ska minska för alla trafikant-

kategorier, 

7  risken att dödas och skadas ska minska i högre grad för de oskyddade 

trafikanterna än de skyddade, 
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8 barnens säkerhet i trafiken särskilt ska beaktas. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Det här är också en bra motion. Den känns som den 

ligger rätt i tiden. Man kan inte tycka illa om motionen. Alla vill att det 

ska vara så lite skador som möjligt i trafiken. 

Ett viktigt led är det preventiva. Det ingår väl i och för sig i klämmen 

att man utbildar ungdomar som ska köra moped. Man har pratat ganska 

mycket om körkortet, men det kanske ingår i funderingarna. Det är bra 

att man har en nollvision här. Man ska naturligtvis sänka hastighetsbe-

gränsningarna. Jag har lite funderingar kring det förebyggande. Det 

hjälper inte hur säkra vägar vi än har om vi inte förstår bättre.  

Nollvisionen kan också förekomma i trafikövervakningen. Jag vet att 

mina egna söner har konstaterat hur snabbt man lär sig att man kan 

fuska lite med bältet på en viss plats där det inte är så noga med över-

vakningen. Men när man kommer till Sverige, där polisen alltid ingriper, 

så där har man alltid bältet på sig. Man tänker inte någonting annat där. 

Ltl Anders Eriksson, replik  

Ltl Mattsson inledde med att det var en bra motion. Han borde ju veta 

vid det här laget att jag inte lägger några andra typer av motioner. Det är 

självklart att det är en bra motion. 

Motionen tar sikte på att få en strategi för att få ner trafikolyckorna 

på det sätt som jag pekade på. 

När man pratar fritt och har ett par punkter så glömmer man något 

väsentligt ibland. När jag gick in på de stora överfarterna som trafik-

mätningarna har visat att sker så gäller det att intensifiera övervakning-

en och att få mera respekt för hastighetsgränserna, där det speciellt be-

hövs.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Jag är överens med ltl Eriksson i det mesta. Att alla 

motioner är bra kan man ifrågasätta. 

Vi har Gölbykorsningen som är en farlig korsning och vi har flera 

ganska grova avfarter från stora vägar som ställer till med väldigt allvar-

liga olyckor och naturligtvis också när det gäller den lätta trafiken i stan. 

Vi är helt överens. 

Ltl Anders Eriksson, replik  

Vi är som sagt var överens, herr talman. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! De tankegångar som ltl Anders Eriksson för fram i sin hem-

ställningsmotion är en följd i färg av det arbetet som landskapsregering-

en arbetar med. 

Vi har ökat antalet trafikmätningar. Vi vet ganska exakt hur situation-

en är. Däremot har vi inte från trafikavdelningen haft möjlighet att ut-

öka själva övervakningarna på de överhastigheter som förekommer.  
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Vi arbetar med att skydda de lätta trafikanterna. Målsättningen är 

fortsättningsvis att kunna leverera ett lagpaket till lagtinget under maj 

med en ny del om mopedkörkort och mopedbilar. 

De påkörningsolyckor som ltl Anders Eriksson kopplade till Marie-

hamn stad kan jag inte uttala mig om eftersom det är en kommunal an-

gelägenhet.  

Ltl Anders Eriksson, replik  

Jag har förstås kontrollerat upp lite hur man jobbar på trafikavdelning-

en och försökt skaffa mig lite kunskap om vad det här riktigt handlar 

om. Därför pekade jag på den strategi som man har haft med att bygga 

om huvudägarna och att man har eftergivligt material osv. 

När det gäller Mariehamns stad så framkom det i en annan diskuss-

ion att de ligger i topp när det gäller trafikolyckorna. Det gäller inte död-

liga olyckor eller olyckor med livshotande skador, det har i och för sig 

också förekommit. Det är mest påkörningsskador som hänger ihop med 

att parkeringsplatserna inte är riktigt planerade på ett sådant sätt att 

man kan köra ut på trafiksäkert och bra sätt. Olyckorna har ofta lett till 

plåtskador. Därför ser statistiken ut på det viset. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras 

till lagutskottet. 

Remiss 

13 Frästa räfflor i mitten på tvåfältsväg 

Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 9/2010-2011) 

Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare tillfälle. 

Remiss 

14 Internetbokningssystem för fordonsbesiktning 

Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion (HM 21/2010-2011) 

Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare tillfälle. 

Remiss 

15 Riskkapitaltillgången 

Ltl Roger Janssons m.fl. hemställningsmotion (HM 48/2010-2011) 

Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare tillfälle. 

Remiss 

16 Nytt avgiftssystem för skärgårdstrafiken 

Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 26/2010-2011) 

Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare tillfälle. 

Remiss 

17 Förkortad Föglöförbindelse 

Ltl Roger Janssons m.fl. hemställningsmotion (HM 49/2010-2011) 

Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare tillfälle. 
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Remiss 

18 Studiestöd i svenska kronor 

Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 22/2010-2011) 

Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare tillfälle. 

Remiss 

19 Skydd av maträtter 

Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 23/2010-2011) 

Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare tillfälle. 

Remiss 

20 Underlätta nyanställningar för särskilt utsatta grupper 

Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 3/2010-2011) 

Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare tillfälle. 

Remiss 

21 Förnyad tobakslagstiftning 

Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 39/2010-2011) 

Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare tillfälle. 

Remiss 

22 Forum för mental hälsa 

Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion (HM 43/2010-2011) 

Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare tillfälle. 

Remiss 

23 Specialutbildning inom äldreomsorgen för inflyttade 

Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 47/2010-2011) 

Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare tillfälle. 

Remiss 

24 Kartläggning av tillgängligheten till offentliga miljöer 

Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 7/2010-2011) 

Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare tillfälle. 

Remiss 

25 Tillämpningsdirektiv för avlastningsstöd 

Vtm Gun-Mari Lindholms hemställningsmotion (HM 36/2010-2011) 

Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare tillfälle. 

Remiss 

26 Försök med havsbaserad solenergi  

Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 27/2010-2011) 

Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare tillfälle. 

Remiss 

27 En åländsk nationalpark 

Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 6/2010-2011) 
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Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare tillfälle. 

Remiss 

28 Nationalfond för natur- och kulturarv 

Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion (HM 44/2010-2011) 

Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare tillfälle. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls 23.05.2011 kl. 13.00. Plenum är avslutat. Talmannen önskar alla en 

trevlig valborg! (Plenum avslutades kl. 16.14). 
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering 30 är ledamöter närvarande. 

Meddelanden 

Talmanskonferensen har diskuterat tidtabellen för de kommande tre veckornas arbete. 

Vi kommer efter nästa måndags talmanskonferens att ge en mer exakt tidtabell. Vi vill 

förvarna om att det kan bli extra plenum på tisdag under den sista veckan och även fre-

dagen den 10 juni. Det beror på hur ärendena landar här i lagtinget och hur arbetet 

fortskrider. Antecknas. 

Bordläggning 

1 Ändring av djurskyddslagen 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 11/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 18/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 25 maj. Godkänt.  

Enda behandling 

2 Införande av barnomsorgspeng 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 9/2010-2011) 
Ltl Johan Ehns m.fl. hemställningsmotion (HM 54/2007-2008) 

Först tillåts diskussion och efter det vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. 

Ltl Åke Mattsson 

Herr talman! Den här motionen borde ha tagits upp när vi tog barnomsorgs-

lagen. Vi har tittat på motionen efteråt. Som även framkom i vårt betänkande 

till barnomsorgslagen så är vi skeptiska till en direkt barnomsorgspeng som 

delas ut till föräldrarna. Däremot ser vi positivt på att man försöker få i gång 

en mer omfattande privat barnomsorg landskapet. Just nu fungerade det inte 

tillfredsställande. Man upplever från företagen att det är väldigt svårt att 

starta privat barnomsorg inom den ramen som finns idag. Det borde vara be-

tydligt enklare att starta privat barnomsorg, framförallt med beaktande av 
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våra små kommuner och variationerna när det gäller efterfrågan av barnom-

sorg. Det skulle vara tillfredsställande och man kunde köpa in privat barnom-

sorg och starta eget. Det skulle vara tillfredsställande om det fanns mera pri-

vat barnomsorg som en konkurrent till den kommunala barnomsorgen.  

I utskottsbehandlingen blev jag lite fundersam om ltl Roger Jansson var 

lite ovarsam med sanningen när han hävdade att det i Täby inte fanns någon 

kommunal barnomsorg överhuvudtaget. All barnomsorg är privat i Täby. När 

jag var ut på nätet och tittade så visade det sig faktiskt vara så. Det finns 

eventuellt en enda kommunal barnomsorg, resten är privat barnomsorg. Man 

är överlag väldigt tillfreds med det och det fungerar tillfredsställande. Man 

har kommit betydligt längre i Sverige med privat barnomsorg. 

Också i riket har man privat barnomsorg. Man köper in tjänster på olika 

sätt, kommunerna handlar upp tjänsterna och i riket fungerade betydligt 

bättre än här. Här är det inte så stor vinst för kommunerna. Det är i princip 

samma kostnader eller ev. dyrare om man använder privat barnomsorg. 

Med anledning av detta så har vi förkastat motionen. Utskottet har tagit de 

slutsatserna som vi gjorde i barnomsorgslagen och framfört dem här i vårt 

betänkande. Vi gör ett positivt förkastande. Vi vill att det här betänkandet ska 

bringas till landskapsregeringen för kännedom. Tack.  

Ltl Johan Ehn 

Herr talman! Jag vill börja med att tacka utskottet för att man överhuvudta-

get har behandlat den här motionen. Det hör inte till vanligheterna här i lag-

tinget att man får sina motioner klart behandlade. Det är roligt att få sätta sig 

ner och läsa ett betänkande från de tankar man hade, även om det var så 

långt tillbaka i tiden som den 13 mars 2008. Det är ändå roligt att hålla de 

här diskussionerna vid liv. 

Barnomsorgspengen har varit en fråga som mitt parti, numera moderater-

na, har drivit under en lång tid. Vi ansåg att det skulle vara en utveckling i 

rätt riktning vad gäller barnomsorgen på Åland. Jag gick på skoj in och tit-

tade på det stenografiska protokollet från när motionen remissbehandlades. 

Det här är vad vi lyckades producera då, 37 sidor text. Det var en ganska in-

tressant debatt som började relativt vildvuxet och också ganska polariserat. 

Men efter att ha fört en diskussion en längre tid så visade sig att det fanns 

vissa punkter där man hade ungefär samma åsikter.  

Det är något som utskottet har tagit vara på trots att man har valt att för-

kasta motionen. 

Grunden till vår motion var att vi ville skapa en barnomsorgspeng som 

skulle ge en ökad valfrihet för föräldrarna och att främja privata alternativ.  

Utskottet går in för att man ska skapa förutsättningarna för privata alter-

nativ i den offentliga barnomsorgen. Det är ett steg i rätt riktning. Man för ett 

resonemang om hur man har gjort öster- och västerut och man har exempel 

på det. Man förde också ett resonemang betänkandet kring barnomsorgslag-

stiftningen. Man gav landskapsregeringen i uppdrag att titta närmare på hur 

man få till stånd den här typen av åtgärder som skulle leda till att vi skulle få 

lite fart inom barnomsorgen också inom den privata sidan.  

Vi kan de facto konstatera att det idag i lagstiftningen finns sådant som ska 

underlätta för privat barnomsorg men som använts väldigt sparsamt. I dags-

läget har vi en enda aktör inom den privata barnomsorgen, det är Steinerpe-

dagogiken.  
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Sittande landskapsregering kommer knappast att hinna göra något rejält åt 

det här nu. Ett förslag om ändring av barnomsorgslagen eller liknande lär 

inte komma. Det här blir en huvudvärk för framtida landskapsregeringen. 

Därför är det också bra att det här betänkandet kommer till landskapsrege-

ringens kännedom och till beredningen där. 

För moderaternas del tycker jag fortsättningsvis att tanken om en barnom-

sorgspeng, som skulle ge största möjliga valfrihet, lever fortfarande kvar hos 

oss. Alla steg som tas som går mot samma håll, som vi en gång pekade, tar vi 

emot med tacksamhet och kommer att stiga på tåget när som helst.  

Utöver detta som man nu skriver i social- och miljöutskottets betänkande 

behöver man också fundera på hur och på vilken nivå hemvårdstödet ska vara 

i framtiden. Det är också en debatt som förekommit här i salen under en 

längre tid. Hemvårdstödet ligger nu på en sådan nivå att det kanske inte är 

speciellt attraktivt om man inte i familjen har en annan lön som är så pass 

tillräcklig att man klarar av att stanna hemma. Därför bör man också lägga 

den frågan under lupp för att det här ska bli ett alternativ för så många som 

möjligt. 

Det andra som vi pekade på i vårt förslag var att ett sådant här system 

skulle rikta sig till åldersgruppen 0-6 år. Beredningen har visat att man kan 

fundera lite vidare på om det finns ett behov av att ha en viss åtskillnad, 

framförallt åldersgruppen 4-6 år och åldersgruppen 9 månader-3 år.   

Jag är hyfsat nöjd med att utskottet tar ställning till att vi måste skapa ett 

system som i bättre utsträckning än idag tar vara på privata alternativ inom 

barnomsorgen. Det finns ändå mycket praktiskt kvar att göra innan man får 

till stånd en situation där valfriheten för föräldrar är så stor som vi skulle vilja 

få genom i den här barnomsorgslagstiftningen. Tack.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! När jag tittade på vårt betänkande så tyckte jag att 

det kanske var lite otillfredsställande att vi inte tillräckligt tydligt hade 

motiverat varför vi gick helt ifrån den linje om privat penning som man 

skulle betala till föräldrar. Är man inne på samma linje, att vi är eniga 

här i lagtinget att det är bästa sättet framåt. Kanske man också från mo-

deraterna släpper den här linjen med att man ger lika stor ersättning åt 

föräldrarna som det annars skulle kosta att ta barnen på daghem. Det 

finns en sådan utredning som man kanske har drivit förut. Hur ser man 

på den frågan? 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! I grunden ligger fortfarande vår tanke på att barnom-

sorgspengen, utgående från den tidigare utredningen, skulle vara en väg 

framåt. Vi är också realister och framförallt pragmatiker som får till 

stånd en ökad valfrihet för familjer. Visar det sig att det här är den vägen 

framåt som det går att vinna en politisk majoritet kring så stiger vi na-

turligtvis på det tåget. Men vi backar inte och säger att det som vi sade 

tidigare är fel och att vi tar avstånd från det nu. Om det finns en vilja 

från övriga partier att jobba framåt för att skapa valfrihet också på andra 

sätt så finns vi från moderaternas med även i den diskussionen och kan 

tänka oss även den typen av alternativ.  
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Mot bakgrund av den långa barnomsorgsdebatt som vi har haft 

och att frågan om valfrihet var väldigt aktuell så är jag lite förvånad över ut-

skottets betänkande. Jag tycker inte betänkandet går till botten med det för-

slag som barnomsorgspengen bygger på. 

För mig förefaller det nog som om moderaterna kanske inte riktigt har va-

rit på det klara med vad de har motionerat om. Man har tydligen utgått ifrån 

Sverige där man har en barnomsorgspeng som kommunerna beslutar om och 

som går till privata barnomsorgsproducenter, inte in i hemmets plånbok som 

det står i motionen. Det är ett sätt att göra det möjligt med en barnomsorgs-

peng för privata företag att producera barnomsorg vid sidan av samhällsfi-

nansierad producerad barnomsorg. Det är väl det man har i Täby som nästan 

inte har kommunal barnomsorg kvar.  

Det är alltså inte att öka familjernas möjligheter att stanna hemma med 

barnen, det som vi har i form av hemvårdsstöd eller vårdnadsbidrag. Vård-

nadsbidrag har man också försökt införa i Sverige på kommunal nivå, men 

det har inte varit så framgångsrikt. Det är närmast de kristna i Sverige, som 

gärna vill att mamma ska vara hemma, som har försökt införa det. I Sverige 

har man annars en barnomsorgspeng som bygger på detta, medan modera-

terna hos oss skriver att barnomsorgspengen skulle gå in i familjernas i plån-

bok. Det skulle vara ett belopp som skulle motsvara genomsnittet för en 

kommunal barnomsorgsplats. Det varierar mellan 8000-1000 euro. Om det 

är sådana pengar som vi ska börja föra in i de privata barnfamiljernas plån-

böcker så blir det kolossalt dyrt för kommunerna. Det är ju verkligen att 

skapa ett bidragssamhälle på helt orimliga villkor. Om människor föder barn 

och föräldrarna stannar hemma med barnen så ska de få en penning som 

motsvarar den kostnad som kommunen har per år för en barnomsorgsplats. 

Då får barnomsorgspengen en familjepolitisk betydelse långt utöver det som 

barnomsorgen är till för. Barnomsorgen är ju till för att göra det möjligt för 

föräldrar, både män och kvinnor, som önskar arbeta, studera eller är arbets-

sökande att de under dagen kan ha sina barn i av samhället kontrollerad 

barnomsorg. Må det sedan vara i privat eller i offentlig regi.  

Jag tycker att det är lite svagt av utskottet att inte ta avstånd från det här 

förslaget om en barnomsorgspeng i den form som den föreslås i motionen. 

Jag antar att man vill förbigå det med tystnad för det verkar så pass orimligt. 

Om man tänker sig att betala ut en sådan här barnomsorgspeng till föräld-

rarna så skulle det bli väldiga summor. Det skulle också bli väldigt svårt att 

hantera. Ni har dessutom tagit bort valfriheten för föräldrar med barn upp till 

tre år, som får ett syskon, att gå till den kommunala barnomsorgen. Skulle 

den föräldern också få pengar för det här barnet som man har hemma? Där 

finns inget alternativ, så det skulle automatiskt ta hem 10 000 euro till famil-

jen det året.  

Det här är nog inte så hemskt väl igenomtänkt om man uttrycker det milt. 

Jag tror att det är en sammanblandning av hemvårdstödet som vi har och 

barnomsorgspeng. 

I Finland och på Åland har vi hemvårdstödet. Det är ganska gammalt vid 

det här laget och det har inte alls utvecklats i takt med tiden. Det är väldigt 
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lågt. Kommunen kan i och för sig i plussa på hemvårdstödet, men det är ändå 

ganska marginellt. Om man vill öka valfriheten, genom att öka möjligheterna 

för dem som stannar hemma att ett högre stöd, så är det på hemvårdstödet 

man ska göra förändringen. 

Herr talman! Sedan talar man om att man vill främja privata alternativ. 

Det står i utskottets betänkande att det privata torde vara mer kostnadseffek-

tiv. Hur vet utskottet det?  

Det som jag tycker att är centralt när man diskuterar privatisering av soci-

ala tjänster är om man ska tillåta vinstgivande verksamhet inom social om-

sorg, sjukvård och skola. Det är jag nog mycket kritisk till. Det har visat sig att 

man får två effekter av det. Det ena är vanligtvis kvaliteten. Genom att ha 

mindre personal blir det kostnadseffektivare. Men det är ju det som är det 

centrala för kvaliteten inom barnomsorgen. Minskar man på personalen så 

får man givetvis lägre kostnader, håller man samma avgifter som inom det 

kommunala så lär det väl bli lite pengar över i bästa fall. Om det är ett bolag 

så kan man dela ut pengar till dem som äger det. Men är det detta som ut-

skottet vill ha? Är man faktiskt inne för det? Jag förstår inte riktigt vad man 

menar. Sedan kan det vara föreningar, Waldorf- eller Steinerpedagogiken, 

där det finns motiv för att öppna upp för privata alternativ, t.ex. om man har 

en annan pedagogik. Om man tycker att utbudet av pedagogiska alternativ är 

för litet, så ska de som är intresserade av att utveckla en särskild pedagogik 

ha den möjligheten. Då är det oftast inte frågan om vinstdrivande företag. Det 

är entusiaster och eldsjälar som vill göra någonting annat än det som man gör 

inom kommunen. Den mångfalden skulle jag känna se mera om. Det visar sig 

också ganska tungt. 

Att man på Åland skulle främja privata alternativ har vi dåliga erfarenheter 

av. I Hammarland såg man nog till att det inte blev någonting när det fanns 

några kvinnor som ville driva ett privat i dagis och i Sund var det hårt mot 

hårt. Det slutade med att det privata daghemmet lades ner. Det beror på att 

den privata daghemsverksamheten konkurrerar med den kommunala dag-

hemsverksamheten. Det blir dyrt, både för kommunerna att stöda privata al-

ternativ och samtidigt upprätthålla den kommunala servicen. Med våra små 

kommuner är detta mera en värderingsfråga och en ideologi när man säger 

att man vill ha privata daghem. Det är inte mig emot om de bygger på en al-

ternativ pedagogik eller syftar till att utveckla barnomsorgen, men inte för 

vinstdrivande syften. Vi har sett ganska avskräckande exempel i Sverige. 

I Finland har man gått in för servicesedlar och det är inte heller så enkelt. 

Folkhälsan i Åbo bedriver barnomsorg på svenska. Sedan finns det kommu-

nala svenskspråkiga och finskspråkiga dagis. Servicesedeln täcker inte kost-

naderna för de privata alternativ som faktiskt är dyrare än kommunens dagis 

i Åbo. Med den påföljden att föräldrarna måste betala en högre avgift om de 

ska svensk barnomsorg i privat regi i Åbo, vilket har lett till att en del går över 

till finsk barnomsorg eller det finns t o m sådana som har flyttat bort från Åbo 

för att gå i Pargas.  

På pappret är detta möjligt men i praktiken är det sedan kanske inte så 

hemskt viktigt för barnfamiljerna som många av ideologiska skäl vill fram-

hålla. Det centrala är att man har en god och trygg barnomsorg på ett prak-

tiskt avstånd från hem och arbete. Där tror jag att kommunerna är rätt så 

överlägsna när det gäller att ge den service som barnfamiljerna vill ha. Tack.  
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Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Det är alltid intressant att lyssna på ltl Barbro Sundback. I 

det här fallet om den enda vägens politik som tydligen är att göra som 

man alltid har gjort utgående från en socialdemokratisk modell.  

Från moderat sida vill jag säga att vi visste precis vad vi motionerade 

om. Vi hör till den typen av politiker som försöker att i första hand nå ett 

gott resultat. Något som kan likna en grundidé som vi själva står för och 

tycker att är en god väg framåt. För att driva politik så har vi insett att 

man måste få andra med sig. Det var också det som jag gjorde uttryck 

för i talarstolen här senast. 

När det gäller vårt förslag som utskottet delvis har omfattat så byggde 

det på två delar; öka valfriheten och främja privata alternativ. Man går 

nu in för att lyfta fram de privata alternativen som något positivt. 

Sedan ägnade ltl Sundback hela diskussionen åt vår motion och inte 

åt själva innehållet i betänkande, vilket också var lite intressant. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det är ju motionen som ligger till grund för betänkandet. 

Jag tycker inte att betänkandet analyserade motionen. Det är ganska 

hårresande när motionärerna skriver så här; "rent ekonomiskt innebär 

införandet av en barnomsorgspenning att pengar kommer att flyttas 

från drift av kommunal barnomsorgsverksamhet till barnfamiljers 

plånböcker". Ja, de som inte kör bil ska det också lyftas kommunala 

pengar in i deras plånböcker? De som inte utnyttjar en kommunal ser-

vice ska de få kompensation av kommunen, om man för det här resone-

manget vidare? Inte finns det en sådan här lösning någon annanstans 

heller. Jag menar att det bygger på ett missförstånd. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Det visar på att ltl Sundback fortsätter att hävda att det 

finns bara en väg i politiken att gå. Det är den vägen som hon själv och 

socialdemokratin står för. Jag hävdar inte att det är på det sättet. Jag 

hävdar inte att vi alltid till hundra procent har rätt.  

Genom att ge pengarna till föräldrarna så får de själva välja hur man 

ska sköta sin barnomsorg, vad är det för fel i den grundtanken? Jag kan 

inte se vad det finns för fel i den grundtanken. Det gör man också i hem-

vårdstödet och det gör man också i den tanken som utskottet nu för 

fram att man på annat sätt skulle stimulera privata initiativ inom barn-

omsorgen. 

Däremot trodde vi på att det här är ett ganska obyråkratiskt sätt att 

göra det på. Vi bygger vidare på hemvårdstödet, döper om det till en 

barnomsorgspeng och sedan ger vi föräldrarna möjlighet att välja på vil-

ket sätt man sköter barnomsorgen. Vi har förstått att det här är någon-

ting som inte är politiskt genomförbart. Då väljer vi att lyssna till vad 

andra säger. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ideologiskt tycker jag att det är väldigt förvånande att moderaterna, som 

i allmänhet vill ha så lite offentlig sektor som möjligt och att så lite bi-

drag som möjligt ska delas ut, kommer med ett sådant här förslag. Om 

vi t.ex. tar skolan som exempel, vi har inte skolplikt utan läroplikt, om 
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alla föräldrar som vill undervisa sina barn hemma, ska de också få mot-

svarande pengar som det kostar för barn i lågstadiet? Det måste ju vara 

konsekvenserna av det här resonemanget. 

Herr talman! Jag tror faktiskt att moderaterna inte riktigt har tänkt 

efter. Att dela ut så där mycket pengar i folks plånböcker det är ju inte 

ett samhällsekonomiskt löfte som man inte kan ge. Det är den omvända 

världen på något vis. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! När det gäller analysen av den här motionen och var-

för vi förkastade den så valde vi att inte gå djupare in i den. Vi var eniga 

om att det här inte var en väg framåt som man kan bli eniga om här i 

lagtinget. Vi försökte istället vara konstruktiva och visa en väg som 

kunde vara framåtskridande. Det finns många olika argument. Det 

framkom också i debatten varför man kanske inte ska ha den här typen 

av bidrag direkt till familjen. Det borde istället gå direkt till företagarna. 

Om det blir billigare med privata företagare, när man har tittat på den 

svenska sidan så upplever man där att det kan vara ett billigare alterna-

tiv och det kan vara bra kvalitet. Det är ju föräldrarna som startar pri-

vata daghem för att de tycker att det är bättre, det fungerar bättre och 

tillgänglighet är bättre. Initiativet till att ha privata daghem kommer 

från föräldrarna. Man gör daghemmen så mycket bättre att man får dem 

att fungera. Kommunal dagisverksamhet måste inte heller alltid vara 

bra. Man far fram och tillbaka varje dag, nästan runt hela kommunen, 

för att lämna av sina barn.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Den förra barnomsorgslagen har öppnat upp för privata dagis. Det har 

ju funnits möjlighet i tiotals år, men det har inte kommit till stånd föru-

tom när det gäller Steinerpedagogiken i staden. Jag försökte lyfta en an-

nan problematik; i de små kommunerna så finns det vanligtvis inte ut-

rymme ekonomiskt för dubbla system, ett privat och kommunalt. Det är 

mitt intryck. Men om ltl Åke Mattsson har någon annan uppfattning 

tycker jag att det hade varit viktigt att resonera om det. Vad beror det på 

att det inte uppstår flera privata alternativ, om det finns efterfrågan, om 

det finns finansieringsmöjligheter och kommunerna är positiva?   

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Det är det som vi efterlyser i vårt betänkande, att det 

ska göras enklare, mer ändamålsenligt och smidigare. Även de som före-

träder Steinerpedagogiken beklagar sig över att systemet är väldigt 

tungrott. Vi ber landskapsregeringen att titta på ett mer ändamålsenligt 

system som gör det lättare för privata att starta daghemsverksamhet på 

Åland. Daghemsverksamheten kommer naturligtvis att vara kommun-

gränsöverskridande. Ett daghem i Geta måste inte bara vara för Getabor 

eller om man har ett daghem i Mariehamn så kan det vara ändamålsen-

ligt för getabor att man lämnar barnen på dagis Mariehamn.  
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För kommunerna kan det vara dyrt, om man under en kortare period 

har stor inflyttning, att starta upp en dagisverksamhet, skaffa fram ut-

rymmen, anställa personal och ordna mat osv. Då kan alternativet vara 

att köpa och upphandla privat daghemsverksamhet. Det kan vara ett yp-

perligt alternativ för kommunerna. Det finns många olika möjligheter 

till detta. Vi vill mera att man ska titta på det, inte att man ska införa 

det. Är det så att man ser att det inte fungerar så då får man konstatera 

det. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Steinerdaghemmet är interkommunalt. Det funkar nog tydligen idag. 

Kanske man kunde underlätta genom att låta föräldrar lämna sina barn i 

vilket dagis de vill. Det har man infört i Finland. Man är inte bunden till 

bostadskommun, men så gjorde man inte här med vår lag. Det måste väl 

bero på att kommunerna inte ville ha det så. Det var väl inte föräldrar-

nas önskan som var vägledande då. Ibland är det kommunen man tän-

ker på och det andra kanske ofta är mera prat. Då ska man öppna upp 

för alla dagis att vara interkommunala. Man ska vara principiell. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! För moderaten Roger Jansson var det lätt i social- och mil-

jöutskottet att säga nej till frisinnade Roger Janssons förslag i samband 

med den här motionen.  

Efter att vi här i lagtinget, under ett års tid i social- och miljöutskottet, 

har behandlat barnomsorgslagen som resulterade i att lagtinget enhäl-

ligt hemställde om att landskapsregeringen ska återkomma till lagtinget 

med en framställning som främjar privata dagvårdsföretags konkur-

renskraft. Där fanns det motiverat i vårt betänkande då. 

När vi behandlade den här motionen så tittade vi på hur man har det i 

Finland och Sverige och kunde konstatera att de hade ett relativt likartat 

system som även befrämjar privata daghem med barnomsorgsersätt-

ning. Det är det som är förslaget och som vi behandlar här idag och inte 

någonting annat, ltl Sundback. 

När det gäller mer kostnadseffektiva privata daghem så är jag själv 

välbekant med två modeller. Täbymodellen där jag har två av mina 

barnbarn. Jag återkommer med ytterligare information om det. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Man kan konstatera att moderaterna inte vill prata om sin 

motion mera och det tycker jag är en stor framgång i den här processen. 

Vi håller oss till betänkandet. Det är väl bäst att göra det då. 
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Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Partiordförande Johan Ehn klargjorde på ett tydligt sätt 

vår långsiktiga målsättning. Han motiverade också varför och det är en 

långsiktig hållbar politik säkert. I det här skedet finns det inte möjlighet 

att komma längre i den här frågan än vad man har gjort i Finland och i 

Sverige. Därför är vi nu med om att man går vidare genom att bringa det 

här betänkandet till landskapsregeringens kännedom. 

I Täby har man konstaterat politiskt, brett över alla partier, att det 

har lönat sig att befrämja de privata daghemmens verksamhet. Det har 

blivit mer kostnadseffektivt för kommunen. Medborgarna kan flytta sina 

barn mellan de olika privata företagen och det finns en förnöjsamhet 

och tillfredsställelse med det. 

I Stockholm har jag erfarenhet av föräldrakooperativ som faller under 

samma lagstiftning i Sverige som det här. Föräldrakooperativ är ut-

omordentligt kostnadseffektiva. Nya föräldrar är med och bygger upp 

verksamheten. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, visst finns det säkert alternativa möjligheter, både kooperativ och 

bolag. Det finns ju hos oss också möjlighet att starta det. Om det är så 

bra på andra ställen varför är det inte bra hos oss? Det måste ju finnas 

en skillnad i förutsättningarna. Som jag ser det har det att göra med 

kommunernas litenhet och underlaget för alternativa och privata alter-

nativ. Varför kan vi inte gå lite längre i diskussionerna än att bara hålla 

oss på det övergripande planet där man i stort sett kan vara överens? 

Om viljan är så stark till att främja privat till barnomsorg, vi har det i 

lagstiftningen och vi har möjligheter till stöd, så ändå har det inte blivit 

någonting. Vad är det då som man ytterligare vill eller finns det hinder 

på vägen som medför att det här ärendet i praktiken inte fungerar?  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack, herr talman! Eftersom Sund nämndes i anförandet så vill jag i alla 

fall rätta att det inte berodde på motstånd att daghemmet stängde. Det 

berodde på ekonomin, barnantalet gick ner. Det fanns inte utrymme för 

två daghem. Där håller jag fullständigt med ltl Sundback, att det inte 

finns utrymme kan bero på kommunernas litenhet. Då finns det möjlig-

heter till samarbete kommunerna emellan i framtiden. Den möjligheten 

ska kunna vara hur öppen som helst.  

Sedan vet jag inte hur det fungerar för privata daghem i Sverige när 

det gäller ekonomin. Har de samma strikta regler med ett visst antal 

barn per personal eller har man ett mer flexibelt system? Här har vi en 

ganska avancerad lagstiftning som säger att man inte får ha hur många 

barn som helst på ett visst antal personal. 
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Det var ett bra klargörande. Jag tycker det var viktigt att ltl Dahl sade att 

det inte fanns grund för två dagis i Sund. Det var så litet underlag. Det 

ser ut som om barnantalet minskar på Åland. Vi får koncentrationer av 

befolkningen i kommunerna runt Mariehamn, där kanske det kan vara 

möjligt med privata alternativ. Kanske det skulle utvecklas till att alla 

dagis skulle vara interkommunala, att man får lämna sitt barn där man 

tycker att det är bekvämast med tanke på bostad och arbete. Det är en 

möjlighet. 

Hur det är i Sverige vet jag inte, men det är klart att det finns regler. 

När man har privata alternativ så måste man ha en stor kontrollapparat, 

annars får man skandaler hela tiden när journalisterna hittar det ena 

och det andra felet. Det är ett stort problem med privata alternativ. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack, herr talman! Jag håller med ltl Sundback här, samma regler måste 

gälla i ett privat daghem som i ett kommunalt daghem. Det sätter natur-

ligtvis igång en kontrollapparat. Den apparaten tycks inte riktigt fungera 

i Sverige eftersom det finns så mycket problem inom flera privata alter-

nativa daghem och skolor. Här måste man nog vara noggrann med reg-

lerna och att man har kontrollsystem för att det ska fungera. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det svenska systemet är på många sätt uppseendeväckande. Just detta 

med att man ska kunna tjäna pengar på barnomsorg. För mig går det 

inte riktigt ihop. 

Alternativa familjekooperativen där man verkligen har barnen i cent-

rum. De är till för barnens bästa och det är inte den största vinsten som 

är avgörande för den verksamhet som man bedriver.  

I Sverige anses man som en god mor och goda föräldrar om man 

hämtar sitt barn tidigare från dagis. Det är någon slags offentlig tävling 

på nätet. Detta medför att de privata kan minska på öppethållningsti-

derna. Det kan ju inte ett kommunalt dagis göra, man måste ha dag-

hemmet öppet för folk som har fasta arbetstider. Det blir lite olika 

marknader helt enkelt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Jag tänkte förklara skillnaden mellan den privata 

dagvården på Åland, i Sverige och i Finland. På Åland får en privat före-

tagare, t.ex. daghemmet med Steinerpedagogiken, en ersättning från 

kommunerna beroende på vad den kommunala dagvården kostar just i 

den kommunen. Fastän dagvården för det privata daghemmet skulle 

kosta 1000 euro i månaden så får de t.ex. från Geta 600 euro och från 

Jomala 800 euro osv. Det blir ett väldigt konstigt företagande. Det ger 

företaget en osäkerhetskänsla när man inte vet vilka inkomster man får 

in. 
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I Sverige och i Finland är det förstås företagaren själv som säger sitt 

pris. Sedan köper kommunen tjänster eller inte köper tjänster. Det är ett 

helt normalt företagande som allt annat företagande. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

 Ltl Barbro Sundback, replik 

Steinerpedagogiken är inget företag utan det är en förening. Det är lite 

olika villkor för föreningar och bolag att producera tjänster. Det är mera 

förmånligt att ha en förening eller en stiftelse. Vårt system är ganska 

förmånligt egentligen. Det är ju ett direkt ekonomiskt alternativ för 

kommunerna att satsa pengar i ett privat alternativ. 

Den fastländska modellens nackdel är servicesedlarna som man har 

infört på vissa ställen. Servicesedlar bygger just på den kommunala 

kostnaden precis som vår bedömning av vad man får per plats. 

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Jag tycker att nog måste också en förening veta vilka inkomster man får 

in. Det är ju samma marknadsmässiga system för dem, att få ekonomin 

att gå ihop. Varifrån ska de få pengarna annars, om de hela tiden går på 

förlust? 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Javisst är det så. Det vet man ju genom lagstiftningen. Man kanske inte 

vet precis exakt hur många barn det kommer från olika kommuner. Det 

har ju varit svårt för Steinerpedagogiken att få tillräckligt med barn. De 

har inte samma service som en kommunal inrättning i alla fall. Sedan 

finns det föräldrar som av ideologiska skäl vill ha den pedagogiken. De 

föräldrarna deltar ganska mycket i själva arbetet. Jag tycker att de gör 

ett fint arbete och det ingår väldigt mycket idealism i det. Där är pen-

ningfrågan inte det centrala. Det handlar om vad vissa människor tycker 

att är det bästa just för deras barn. Det blir väldigt svårt när man börjar 

föra in vinstfrågan i den här verksamheten. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Jag hör till undertecknarna av den här motionen, som har tre år 

på nacken. Jag tycker att det är bra att social- och miljöutskottet som har hög 

arbetsbelastning har tagit sig tid att behandla denna viktiga fråga. 

Jag vill i likhet med huvudmotionären säga att vi förstår vad vi har skrivit 

på. Vi förstår vad vi vill och vilka konsekvenser det har. Jag tror att alla vi be-

tackar oss för den blanda-bort-korten-retorik som ltl Sundback sysslar med. 

Så där dum är inte ltl Sundback, det vet vi alla. Det handlar om att retoriskt 

försöka blanda bort begreppen så att den här idén framstår i dålig dager.  

Samtidigt som man i ett annat barnomsorgsärende har påstått sig vara val-

frihetens fanbärare nummer ett så är man från socialdemokraterna emot den 

här motionen. Det går inte ihop, bästa vänner. Om man är för valfrihet, då 

ska man absolut stå på barrikaderna för det här förslaget. Det vill jag säga till 

mina socialdemokratiska kollegor. 
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Om man ger ett exempel; vi har i lag bestämt att man har subjektiv rätt till 

barnomsorg inom vissa villkor före barnet börjar skolan. Kommunerna ord-

nar barnomsorg. Min egen kommun, Lemland, har en av de billigare barn-

omsorgerna när det gäller kostnad per barn. Kostnaden för Lemlands kom-

mun att bedriva barnomsorg är cirka 1 300 euro per barn per månad, lite be-

roende på hur man räknar, vilket dagis man tar, beläggningsgrad och vilken 

avgift som föräldrarna betalar. Vi har bestämt att vi ska erbjuda barnomsorg 

men om man ser ur ett skattebetalarperspektiv vad är det som säger att 

kommunen ska ha ensamrätt på att vara huvudman för barnomsorgen? Vem 

gynnar det? Ur skattebetalares synvinkel är det väl inte någon skillnad om 

1300 i euro ges till kommunen själv eller om de ges till någon annan bara ser-

vicen blir utförd och serviceutbudet finns. Det är ju detta som det här handlar 

om. Man kan inte jämföra med om man låter bli att köra bil, som jag gör och 

åker buss, så ska man få ersättning för det. Det finns inte någon sådan kom-

munal service att man får en kommunal bil och får bilen kommunalt tankad. 

Det här är en subjektiv rätt som man avstår ifrån och då kan man få en er-

sättning och ordna det på egen hand. Det är inte så stor skillnad på barnom-

sorgspeng och hemvårdsstöd. Det är egentligen ett utvecklat hemvårdsstöd. 

Det heter någonting annat, det kan heta servicesedel eller någonting annat. 

Utskottets förslag är bra, att man funderar vidare på formen. I dess renaste 

form är det som i motionen. 

Varför ska kommunerna alltid har monopol på att utföra servicen, om det 

är en service som vi har bestämt att ska göras? Jag tycker inte det är klokt. 

Jag tycker tvärtom, man ska vara för mångfald, för flera alternativ och ge val-

frihet. Om vi skulle införa det här så utnyttjar de allra flesta fortsättningsvis 

kommunal barnomsorg. För det passar de allra flesta, det är designat efter de 

flestas tillvaro. 

Barnomsorgspeng skulle göra att en flora av alternativ skulle finnas. En 

granne kanske kan ta hand om barnen, farfar, mormor, olika sorters privata 

dagis eller dagmammor kan ta hand om barnen. Det finns också helt privata 

dagmammor redan idag som man betalar. Framförallt skulle man få bort 

mycket av den gråa ekonomin, där många föräldrar tar hemvårdsstödet från 

kontot ger det i handen åt någon som tar hand om deras barn för 20 euro om 

dagen. Hemvårdsstödet är föraktfullt lågt, det är ungefär 20 euro om dagen. 

Det är många barn som ses efter av andra för hemvårdsstöd, svart alltså. Det 

finns en grå ekonomi. Är man för att bekämpa den gråa ekonomin så ska man 

understöda det här förslaget. För detta kommer att göra de arbetsplatserna 

vita, eftersom man kommer att ha råd att betala skatt, vilket man inte har 

idag eftersom hemvårdsstödet är så föraktfullt lågt. 

Det finns många socialdemokratiska argument för den här motionen. Jag 

ska ta till exempel. Alla partier har det problemet att den s.k. försörjningskvo-

ten, hur många personer man ska försörja förutom sig själv, ökar i och med 

den demografiska utvecklingen. Man pratar också om försörjningsbördan, 

bördan på dem som förvärvsarbetar. Klarar samhället av att ta hand om alla 

själv i samhällets regi, eller måste vi i större utsträckning aktivt gynna med-

borgarproducerade välfärd? Svaret på den frågan är ja. Enda sättet att orka 

med är att understöda medborgarproducerad välfärd, där man själv produce-

rar välfärden.  

Barnomsorgspengen är ett sätt att göra det här inom barnomsorgen för att 

få ner kostnaderna. Man får garanterat ner kostnaderna genom det här sy-
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stemet, det ser vi bara idag. Genom att ha lite föraktfullt lågt hemvårdsstöd så 

tar man hand om sitt barn utan att belasta samhället. Vi har sagt att hem-

vårdsstöd alla gånger borde höjas åtminstone till den nivå så att det inte 

skulle ha sänkts under de år som det har funnits. Hemvårdsstödet skulle se-

dan också kunna höjas för att bli mera attraktivt. 

Jag har ytterligare ett argument som jag tror att tilltalar socialdemokrater-

na, det tilltalar åtminstone mig och mitt parti. I den här branschen jobbar det 

mycket kvinnor. Kvinnorna har en arbetsgivare, det kommunala. De har ing-

en annan arbetsgivare eftersom det finns väldigt få privata alternativ. Det här 

är ett sätt att gynna kvinnligt entreprenörskap och kvinnligt företagande som 

sedan kan få ringeffekt för kvinnor. Då får kvinnorna framförallt ett alterna-

tiv, att jobba åt ett privat företag. Vi vet alla att i sådana branscher gynnar det 

också löneutvecklingen när det finns alternativ och man kan löneförhandla 

genom att byta arbetsplats, vilket kvinnor ofta inte kan för det finns bara en 

arbetsgivare, offentlig sektor. 

Jag förstår mig inte på hur man kan vara emot en sådan här genialisk idé? 

Det skulle göra det bättre för föräldrarna, bättre för barnen, bättre för kvinn-

liga entreprenörer och bättre för samhällsekonomin. 

Jag ger mitt stöd till utskottets förslag. Nästa regering som tillkommer i 

höst efter valet ska komma med en sådan här framställning, tycker jag. Tack. 

Ltl Barbro Sundback, replik    

Herr talman! I allmänhet tycker jag att ltl Danne Sundman brukar vara 

ganska klartänkt. Men nu har det nog gått överstyr. 

Vi ska ge stöd till motionen, men den är ju förkastad i sin helhet. Man 

nämner inte någonstans att man stöder barnomsorgspengen. Tvärtom, 

man förbigår den med tystnad. Man säger att man vill främja privata al-

ternativ, dvs privata föreningar eller bolag som är barnomsorgsprodu-

center. Vi har ett system för hur man kan betala ut ekonomiskt stöd med 

kommunala medel. 

Vad gäller valfriheten att vara hemma med sina barn där har vi hem-

vårdsstödet och vi har sagt att det är för lågt. Menar faktiskt ltl Sund-

man att Lemland skulle betala ut 1 300 euro eller lite under åt varje fa-

milj med barn under skolåldern som stannar hemma med sitt barn? 

Varifrån skulle de pengarna komma? 

Talmannen 

Tiden är ute!  

Ltl Danne Sundman, replik  

Tack, herr talman! Det är ltl Sundman som är klartänkt och Sundback 

som försöker blanda bort korten med en retorik som misstänkliggör den 

här motionen. Jag sade också nu, i likhet med andra talare här, att det 

viktiga är att man ger sitt stöd till betänkandet, att man utreder den här 

frågan vidare. I dess renaste form kallar man det här för en barnom-

sorgspeng som betalas direkt till föräldrarna. Sedan finns det många 

mellanformer. Det viktiga är att utvecklingen går vidare, att man tar steg 

på vägen.   

Kostnaden för Lemlands kommun är 1 300 euro. Innan Lemlands 

kommuns kostnader minskar för att göra det här kostnadsneutralt så 

kanske man inte kan ge ut hela den kostnaden eftersom barnomsorgen 
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minskar i grupp av 7-8 barn. När 7 eller 8 barn har stannat hemma, då 

först blir det billigare för Lemlands kommun. I en mindre kommun är 

det ännu mer kärvt. Man måste fundera på vilken nivå man lägger sig. 

Men summan är i alla fall inte knappt 400 euro som hemvårdsstöd ut-

gör. Summan är mycket högre än det. Hemvårdsstödet kunde fördubb-

las utan att man behövde fundera på det. Då skulle hemvårdsstödet 

kanske medföra att barnomsorgen skulle bli billigare. Vi har höjt hem-

vårdsstödet i Lemland på kommunens eget initiativ. Vi kanske borde ha 

höjt det mera, så skulle det blir kostnadsneutralt för kommunen. 

Ltl Barbro Sundback, replik    

Vi har hemvårdsstöd och det är för lågt. Vi har försökt justera stödet. Vi 

har till och med fått ganska starkt beslut på att det borde justeras. Den 

här regeringen har inte hört det. Flera kommuner har prövat frågan och 

att de har inte höjt det. Det är nog att luras att säga;” ja, vi är beredda att 

öka stödet till 1 300 för föräldrar som stannar hemma med sina barn”. 

Man kan önska det men det är inte realistiskt, inte även om det kommer 

från hela den samlade oppositionen förutom socialdemokraterna. Jag 

tycker att man inte får föra fram sådana här tankar om det inte finns 

mera realism bakom det. Varifrån skulle vi ta pengarna? Var snäll och 

berätta det! 

Ltl Danne Sundman, replik  

Herr talman! Jag ska vara snäll och berätta, vi uppbär kommunalskatt. 

Ur kommunalskattekassan arrangerar vi barnomsorg i Mariehamn, i 

Lemland och i alla andra kommuner. Man är skyldiga enligt lag att göra 

det. Istället för att ge pengarna till kommunen själv så skulle man ge 

dem till föräldrarna som sedan ofta säkert skulle ge pengarna till kom-

munen. I de allra flesta fall skulle det inte bli någon transaktion utan 

man skulle avstå från pengarna och ta kommunal barnomsorg. Det här 

förstår ju ltl Sundback, hon är inte dum. Jag hävdar att ltl Sundback inte 

är dum, åtminstone inte så här dum. Då får man en större valfrihet för 

föräldrarna, man kan välja de här alternativen som jag räknade upp. 

Därmed inte sagt att man kan ge hela den här summan eftersom kom-

munens kostnader inte minskar i lika stor utsträckning. Motionärerna 

vill att det ska bli kostnadsneutralt för kommunen.  

Sedan när det gäller hemvårdsstödet så har det höjts i kommuner där 

obunden samling har ett avgörande inflytande. Det har vi aktivt drivit 

på. Politik är att vilja. Vi vill höja hemvårdsstödet, vilket har gjorts i flera 

kommuner bl.a. i Lemland, Saltvik och i Jomala. I Mariehamn har stö-

det dessutom förlängts till fyra år. Visst går det att förändra. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sirpa Eriksson, replik  

Tack, herr talman! Ltl Danne Sundman är för valfrihet. Det är ju bra. 

Barnomsorgspengen skulle alltså gå in i föräldrarnas ficka och de skulle 

få välja vilken barndagvård som helst, t.ex. en barndagvård som inte be-

höver vara stödd av samhället. Jag hoppas att ltl Danne Sundman tar 

konsekvenserna av vad han har sagt. Det betyder också att ni är positiva 
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till språkdagis. Då är det föräldrarna själv som bestämmer och då är det 

inte samhället som stöder daghemmet.  

Ltl Danne Sundman, replik  

Herr talman! Om en förälder anlitar en annan förälder för att se efter 

ens barn då kan vi inte samhället reglera vilket språk det sker på. Kan 

man? Det kan man göra om kommunen är huvudman. Inte kan vi gå 

hem till folk och säga vilket språk de ska prata vid matbordet, vilket 

språk som är tillåtet och vilket språk som inte är tillåtet. Det trodde jag 

nog att ltl Sirpa Eriksson var medveten om.  

När det däremot handlar om kommunal arrangerad verksamhet kan 

vi ställa språkkrav och det gör man ju i barnomsorgslagen. Där är redan 

språkkraven bra utgående från självstyrelsen.  

Ltl Sirpa Eriksson, replik  

Jag tänker förstås inte bara på en dagmamma som tar emot ett barn. Jag 

tänker naturligtvis på dagisverksamhet på vilket språk som helst. Då 

skulle det löna sig. 

Ltl Danne Sundman, replik  

Herr talman! Bedriver man daghemsverksamhet antingen i privat eller i 

kommunal regi då man skyldig att uppfylla barnomsorgslagens kriterier 

för bl.a. språk, pedagogik, ytor, utrustning och säkerhet mm. Det är ju 

reglerat. Det ges finns vissa möjligheter i barnomsorgslagen att bedriva 

undervisning på andra språk. Men undantagen är ju begränsade med 

hänvisning till självstyrelselagens bestämmelser.  

Däremot om man privat, svart eller grått, betalar hemvårdsstödet till 

en granne, syskon, mormor och morfar eller farmor och farfar då kan 

man inte reglera det. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik  

Herr talman! Jag undrar om inte ltl Sundman har missat en sak? Under 

tiden mellan den här motionen skrevs och till dags datum så har det de 

facto kommit en ny barnomsorgslag. Inte kan man ju bara ta pengar och 

låta föräldrarna köpa tjänster av någon mormor, farmor, granne eller 

någon annan människa. Det ska ju också finnas en pedagogisk verksam-

het som ska vara godkänd. Barnens ska väl också lära sig någonting un-

der åren man är inom barnomsorgen. Nu har jag inte barnomsorgslagen 

med mig. Jag tror att det är från tre års ålder som man ska följa en läro-

plan för den pedagogiska verksamheten.   

Man måste i politiken bedöma vad som är viktigt och mindre viktigt. 

För vår del är det oerhört viktigt att vi på Åland har en kommunal barn-

omsorg. En barnomsorg som en samlad, som har en pedagogisk verk-

samhet och som vi har råd att satsa på. 

Ltl Danne Sundman, replik  

Herr talman! Det håller jag med om. Jag uppskattar mycket den kom-

munala barnomsorgen som jag nyttjar själv i Lemland för mina barn. I 

alla kommuner på Åland är vi välsignade med en fin och högkvalitativ 
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kommunal barnomsorg. Det utesluter ju inte andra alternativ. Om en 

förälder kan vara hemma med sitt barn och sköta om någon annans 

barn så tror jag nog att den pedagogiken fungerar. Jag tror att föräldrar 

är ganska duktiga och kompetenta på det här. Får de dessutom vara med 

farfar eller mormor så kan det vara riktigt bra att generationer umgås, 

att man understöder också det. Generationer umgås alltför lite i dagens 

samhälle. Det är en positiv effekt av det här. Det här handlar om enstaka 

barn som inte organiseras i stora grupper i barndagvård. Jag ser inte de 

här problemen. Det beror på hur man ser på individen och individens 

förmåga. Litar man på systemet framom individen då vill man att sy-

stemen ska ta hand om ens barn.  

Ltl Camilla Gunell, replik  

Min första prioritering, och det är också socialdemokraternas, är att se 

till att vi har en bra samlad kommunal barnomsorg. Om föräldrarna 

istället kvitterar ut pengar, som i annat fall skulle gå till denna gemen-

samma barnomsorg, då dränerar man ju barnomsorgen på resurser. Då 

blir barnomsorgen automatiskt svårare att upprätthålla, som jag ser det. 

Att det finns barnomsorg har ett mål; nämligen att så många människor 

som möjligt ska kunna vara på arbetsmarknaden. På Åland behöver vi 

dem alla.   

För mig är det mycket viktigt att kommunal barnomsorg är prioritet 

nummer ett. Jag tror fortfarande att det måste finnas ett system och en 

läroplan för barn i barnomsorgen. Inte kan riktigt vem som helst han-

tera barnen. Man måste i så fall ha ett system för detta och det finns inte 

idag.  

Ltl Danne Sundman, replik  

Herr talman! Återigen, en förälder, en mormor, en morfar eller farfar är 

inte vem som helst. Det är oftast en som har haft egna barn och kan ge 

barnet en bra uppväxt.  

När det gäller ekonomin så står det så här i motionen; ”införandet av 

en barnomsorgspenning kommer sannolikt inte att minska kommu-

nens ekonomiska åtaganden för barnomsorg, men däremot kommer 

troligen den faktiska mängden kommunal verksamhet att minska”. Det 

är detta som det handlar om. Inte vill någon dränera den kommunala 

barnomsorgen. Tvärtom, om man kan komma med ett alternativ som är 

kostnadseffektivt och som innebär inbesparingar då får vi resurser till 

all kommunal service som vi alla vill ha. Alla partier här vill ha tillräck-

ligt med resurser för att kunna bedriva välfärdsproduktion ute i kom-

munerna. Det är genom sådana här initiativ som vi får kakan att räcka 

till när försörjningskvoten ökar de kommande 20 åren. Det är sådana 

här initiativ som vi måste ta på allvar, utreda och införa i lämplig form 

utan att det drabbar kommunerna, utan däremot gynnar kommunernas 

ekonomi. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 
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Ltl Olof Erland 

Herr talman! På sätt och vis kunde man säga att barnomsorgen i lagtinget all-

tid har varit ett sorgebarn. Man har stridit om lagstiftning och har haft ideo-

logiska riktlinjer som har skurit sig ganska ordentligt. Det har pågått länge. 

För drygt ett år sedan var lagtinget ganska enigt, en ganska förkrossande ma-

joritet var inne för att vi skulle utveckla den kommunala barnomsorgen. Det 

skulle göras enligt andra paragrafen i barnomsorgslagen ur barnets perspek-

tiv med målsättningen att familjen också har möjlighet att välja arbetslinjen 

och samtidigt få en barnomsorg som gynnar samhällsutvecklingen. Däremot 

kan man fråga sig hur mycket det gynnar barnafödandet på sikt. 

När jag hör den här debatten om barnomsorgspeng så finns det lite av 

doktrinära inslag i den. Personligen vill jag se det ur ett pragmatiskt perspek-

tiv, dvs barnomsorgspeng gynnar det privata men på bekostnad av det kom-

munala. Det kan ju vara en målsättning som är viktig. Man kunde gå ett steg 

längre tillbaka och utgå ifrån ltl Sundmans transfereringar som nog tog priset 

under min lagtingsnärvaro. Först betalar man till kommunen, sedan till fa-

miljen, sedan betalar familjen också för kommunal service.  

Den doktrinära utgångspunkten är att vi i allmänhet inte ska behöva betala 

skatt i vårt samhälle för den välfärd som vi vill producera gemensamt, annat 

än om det är nödvändigt för nattväktarstaten med polis och skydd osv.  

Vad är problemet med barnomsorgen, är det för lite valfrihet, är det för då-

lig kvalitet, är det för dålig kompetens, är det för dåliga utrymmen eller finns 

det för lite platser osv? Vi har nyligen haft en barnomsorgslag som ledde till 

en debatt om den så kallade nivågarantin. Det blev aldrig framtaget explicit, 

men vår nivå på Åland är betydligt högre än i Finland när det gäller barnom-

sorgen. Vi betalar 30 procent mera per capita för barnomsorgen. Vi har dess-

utom ett högre barnbidrag. Kvalitén på vår kommunala barnomsorg är hög, 

den utgångspunkten borde man ha. Vi betalar för barnomsorgen utan att nå-

gon särskilt har knotat. Vi har utvidgat barnomsorgen till olika grupper och 

med tanke på arbetslinjen har vi eftis och vi ha garantier för dem som har 

särskilda behov. När det gäller den nuvarande kvalitén så är den hög. Valfri-

heten kan inte betyda att man ska ha någon som privat äger den verksamhet 

som vi idag har i kommunerna. Det måste vara någonting som är bättre. Då 

finns det vissa saker som gör att det är värt att utreda på sikt hur man ska 

kunna ha alternativ. Det finns t.ex. barn med särskilda behov men också sär-

skilda möjligheter som man vill främja t.ex. Steinerpedagogiken som man har 

idag. Den möjligheten finns. Det finns också möjlighet till familjedagvård. 

Ska man ha privat företagande så ska det vara lönsamt, det ska byggas på 

lag och det ska finnas en viss stabilitet. I praktiken är det därför väldigt få 

som finner en lönsamhet, finner de rätta utrymmena och finner den rätta 

kompetensen. Man säger att man inte ska få göra vinst på den privata verk-

samheten. I mina öron låter det lite konstigt. Att göra vinst i ett företag är väl 

nästan förutsättningen för att man ska ha ett privat företag. Vinsten ska gå till 

löner och ersättningar men också möjligen till nyinvesteringar. Det är riktigt 

att man inte ska göra oskäliga vinster, man ska inte spekulera, man ska inte 

ha dålig kvalitet och man ska inte exploatera den här verksamheten. Det är 

självklart. Därför måste man ha lagstiftning, tillsyn och kontroll. Det betyder 

att så länge vi har en väl fungerande barnomsorg och att man inte kan visa på 

ett stort behov av privat valfrihet så måste vi fundera på vilka problem som 

privata daghem ska lösa. Möjligen kan man säga differentieringen, att mark-
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naden, familjerna, efterfrågar olika typer av dagis. Man vill underlätta rekry-

teringen som vi t.ex. har inom tandläkarvården. Vi har en offentlig och en 

privat sektor. En del vill vara privata och utveckla sina specialiteter och folk 

är villiga att betala för det. Att man sedan vill ha en offentligt finansierad all-

män tandvård är en annan sak, men parallellerna finns. Är någon villig att be-

tala för privat dagisverksamhet eller ska man bara säga att den privata dagis-

verksamheten sköts bättre än kommunala verksamheter? Jag ställer mig frå-

gande till det sista. Idag har vi en sådan barnomsorg så att man måste visa att 

alternativen är bättre.  

I samband med barnomsorgslagen har man bett landskapsregeringen att 

se över de framtida alternativ som finns, dvs underlätta differentieringen, 

specialiseringen att underlätta rekryteringen som säkert kommer att bli ett 

problem i framtiden, men också gå vidare med kommunala samarbetsformer. 

Idag diskuterar vi flitigt den så kallade samhällsreformen där kommunerna 

ska kunna arbeta utan strikta gränser som man gör idag. 

Ltl Barbro Sundback, replik    

Tack, herr talman! Jag tycker att ltl Olof Erland är inne på samma linje 

som socialdemokraterna i stort sett och delar analysen att efterfrågan på 

annan barnomsorg, än den som produceras inom kommunen, egentlig-

en är ganska begränsad. Det kan finnas ett visst intresse bland föräldrar 

och professionella som önskar utveckla någon särskild pedagogik eller 

rikta sig till en särskild grupp barn. 

Detta med vinstintresse, normalt framförs alltid argumentet att man 

ska ha en barnomsorg som är det bästa för barnen. Men i ett bolag som 

drivs i vinstsyfte är det primära största möjliga vinst. Då kommer auto-

matiskt barnens bästa på andra plats. Om man ska ha privata bolag som 

driver barnomsorgsverksamhet, annan social verksamhet som är 

lagstadgad, hälso- och sjukvård eller skola så anser vi att de här bolagen 

inte ska kunna ta ut vinst. Vinsten måste sättas in i reserver och använ-

das för förbättringar av lokaliteter och kvalitet. Det ska inte vara primärt 

för att tjäna pengar. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Detta med största möjliga vinst är ett teoretiskt antagande, 

att kapitalismen bygger på att maximera vinsten. I själva verket arbetar 

många företag väldigt långsiktigt. På Åland finns det flera exempel på 

företag som under nedgången har sett till att de ska behålla personalen, 

personalen ska få vidareutbildning och man satsar på personalutveckl-

ing. Det är socialt företagande och man har ett moraliskt ansvar. Det 

finns en omfattande debatt. Men problemet är kanske att lagstiftningen, 

tillsynen och kontrollen måste garantera att man inte missbrukar det. I 

Sverige har vi sett exempel på missbruk av många slag. Det förekommer 

också dolda missbruk som inte kommer fram. 

Talmannen 

Tiden är ute!  

Ltl Barbro Sundback, replik    

Hela den här diskussionen är väldigt teoretisk. Jag tror egentligen inte 

att det finns en marknad för privata företag som önskar driva barnom-
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sorgsverksamhet på Åland. Det är mycket mera realistiskt att bilda en 

förening eller en stiftelse, åtminstone så länge som inte den verksam-

heten och de tjänsterna är skattebelagda.  

Sedan förstår nog jag också att de som driver privata bolag har ett 

samhällsansvar. Det har säkert också de som startar bolag inom barn-

omsorgen. Mitt primära påstående är att ett privat aktiebolag har till 

uppgift att försöka generera vinst. Det är nödvändigtvis inte samma sak 

som att den verksamhet som drivs är den bästa för barnen.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Det spelar inte så stor roll om det är ett privat aktiebolag, 

en stiftelse eller en förening, det beror på vilken målsättning man har. 

Ett aktiebolag kan ha som mål att plöja ned vinsten i välgörande ända-

mål och att inte ta ut vinsten. Det finns alla konstruktioner. Idag är det 

uppenbart att det inte är många som finner det lönsamt att starta privat 

daghemsverksamhet. Det finns exempel. Det beror på att kommunerna 

sköter det ganska bra. För framtiden ska man väl ändå vara öppen för 

att det kan finnas alternativ. Till den delen tycker jag att man kan se vad 

man löser för problem; rekrytering och specialisering osv. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Johan Ehn, replik  

Herr talman! Vi är helt överens ltl Olof Erland och jag att vi har en väl-

digt god barnomsorg på Åland i dagsläget.  

Däremot finns det två orsaker, utöver dem som redan har nämnts i 

vår motion, för varför man ska gå in för en barnomsorgspeng eller något 

system som ger bättre förutsättningar för privata alternativ. Det första 

som jag ser är att det är svårt att säga vad som kommer först, om det är 

utbud eller efterfrågan när det gäller att välja den här typen av tjänster. 

Utgår man ifrån att det måste finnas ett utbud för att också efterfrågan 

ska komma så då kanske man måste titta på förutsättningarna. Det är 

just det som lagtinget enhälligt här tidigare sade. Man skulle försöka 

titta på varför det bara är kommuner som ordnar barnomsorg. Kan det 

finnas andra sätt? Det tror jag i sig är positivt för det skapar möjlighet 

att välja. 

Det andra som jag tror mycket på är att man skapar en konkurrenssi-

tuation. En konkurrenssituation är bra både utgående ifrån att utveckla 

kvaliteten men också om vi ser på hur vi samhällsekonomiskt ska klara 

alla ekonomiska utmaningar framöver. Det behöver hela tiden finnas 

konkurrens mellan olika verksamheter inom det privata och det offent-

liga.  

Det som vi kom överens om, och som nu också finns i betänkandet 

från dels barnomsorgslagen men också i betänkandet om den här mot-

ionen, det är en väg som går i rätt riktning. Man ska skapa någonting för 

framtiden. Det är precis just det som vi har varit ute efter. 

Talmannen 

Tiden är ute!  
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Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Man har anledning att diskutera framtiden och hur man 

kan utveckla det hela. Det finns många exempel där man har hittat ni-

scher och där man kan få folk att betala. Inte för att göra några jämförel-

ser i övrigt men det finns ju spa för husdjur där man får pälsvård, nagel-

klippning och förvaring under dagen. Jag erkänner att exemplet är lång-

sökt. För 10-15 sedan skulle det ha varit otänkbart. Vem skulle betala för 

sådant? Samhället förändras och vi måste följa med. 

Ltl Johan Ehn, replik  

Herr talman! Diskussionen kring vad som kommer först, utbudet eller 

efterfrågan, kan variera från tid till annan, precis som ltl Olof Erland vi-

sade med ett exempel som kanske nog är lite långt borta från det här.  

Som en kommentar till varför man ska gå vidare att diskutera 

barnomsorgspeng är att jag ser utmaningar med att titta på hur vi i 

framtiden ska få en så effektiv ekonomi som möjligt, och inte bara att se 

till att skapa största möjliga valfrihet och att se till att vi skapar ett före-

tagande inom den här sektorn. Det är en sektor som har framförallt 

kvinnligt företagande och det skulle vara bra att den ökade. Genom att 

föra det här vidare i kommande landskapsregeringar så ska man följa de 

beslut som lagtinget har tagit i de frågorna. 

Som svar på frågan varför, som jag upplever att ltl Erland frågade, så 

har jag ytterligare lagt till några delar.  

Talmannen 

Tiden är ute!  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag tror att det är ytterligare en sak som ltl Ehn nämnde, 

att i allmänhet gynna företagande. De som vill vara företagare letar upp 

sådant som efterfrågas eller skapar efterfrågan. Då kan man näringspoli-

tiskt tänka sig att man informerar mera om företagskonstruktionen, 

finansiering och modeller osv. Ska man ha öppet bolag, aktiebolag, stif-

telse eller ska man ha en förening? Då ökar man medvetandet om att det 

finns alternativ till att vara anställd. Privata alternativ kommer säkert 

att öka i hälso- och sjukvårdssektorn och omsorgssektorn.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik  

Jag vill tacka för ett balanserat anförande. Det enda jag reagerade lite 

emot var jämförelsen mellan bristen på efterfrågan av privata daghems-

alternativ och tandvården. Jag tycker att det inte riktigt går att jämföra 

eftersom vi inte har en offentlig allmän tandvård som omfattar alla. Då 

finns det ju per automatik ett behov att gå till någon för att få den ser-

vicen utförd. Det finns då en marknad för privata tandläkare. Jag tycker 

inte det är ett resonemang som håller. I så fall måste ju samhället sluta 

med en massa saker. Då skulle det plötsligt uppstå ett privat behov av 

allt möjligt; skärgårdstrafik, barnomsorg och skolor. 
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Ltl Olof Erland, replik 

Ja, det tål att tänkas på. Vi har ju skärgårdstrafik som är privat. Vi har 

undervisning och kurser som är privata. Vi har mycket hälso- och sjuk-

vård som är privat och specialiserad. Man är villig att betala för att 

komma förbi köerna. Tandvården är intressant därför att man kan över-

väga och säga att vi ska allmän kommunal tandvård för Åland och se vad 

det kostar. Med barnomsorgen är det tvärtom, nu har vi byggt upp en 

apparat som vi finansierar. Det gör de inte i riket, de har inte råd med 

samma kvalitet, 30 procent lägre kostnader slås ut över kvaliteten. I ri-

ket blir man tvungen att diskutera de privata alternativen på ett annat 

sätt.  

Ltl Camilla Gunell, replik  

Jag tycker att resonemangen inte håller om man jämför med en verk-

samhet som ålänningarna inte har rätt till. Ålänningarna har rätt till 

barnomsorg, men de har inte rätt till allmän tandvård. Därför finns det 

helt olika marknader för de privata att verka inom tandvården. Majori-

teten av ålänningarna är hänvisade till privata alternativ.  

Det är konstigt med hela resonemanget att man nu ska skapa en pri-

vat efterfrågan med egentligen offentliga resurser. Man ska ta offentliga 

resurser och ge dem till personer som sedan ska gå köpa sin vara från en 

privat leverantör. Jag står gärna upp för den privata marknaden. Men 

den borde existera på sina egna marknadsmässiga grunder utan att vi 

måste skapa den med offentliga resurser och genom att ta resurser från 

den offentligt finansierade barnomsorgen.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag tror inte att jag har pratat för att man skulle ta resur-

ser från kommunerna till familjerna och sedan tillbaka igen och sedan 

ytterligare en gång. Jag har inte pratat om det. Jag har konstaterat att 

den kommunala barnomsorgen fungerar, den har hög kvalitet och den 

är skattefinansierad. 

Nu har vi på vårt bord en hälso- och sjukvårdslag som möjliggör en 

utveckling av tandvården. Där har vi anledning att diskutera hur man 

ska finansiera en tryggad grundtandvård för hela befolkningen. Där 

finns de privata och de offentliga alternativen med. Man har också infört 

begreppet att man ska ha offentlig tandvård och inte allmän tandvård, 

dvs att man enbart ska ha offentlig tandvård och ta bort den privata 

tandvården. Tar man bort de privata som finns så är det en enorm ka-

pitalförstöring. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Talman! Jag skrev under den här hemställningsmotionen i mars 2008. Det är 

mer än tre år sedan. Då fanns det en önskan, från dem som skrev under den 

här motionen, att det skulle behandlas och ligga som grund för det fortsatta 

arbete vad beträffar barnomsorgslagen som vi väntade på att skulle komma 

till lagtinget. Vi vet att barnomsorgslagen har kommit, den har varit upp till 

debatt och vi har också godkänt den. I den lagen fanns det inte något sagt om 
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barnomsorgspeng och det ingick inte heller någon förhöjning av hemvårds-

stöd, som också är en följd av den här diskussionen och debatten. 

Man kan väl säga att loppet är kört för den här frågan under den här man-

datperioden. Jag hoppas att det ska komma nya krafter och kanske med hjälp 

av de krafter som redan har initierat den här frågan så skulle man kunna lyfta 

frågan ånyo. 

Jag skrev på den här motionen för att jag tycker att det är viktigt att det 

finns en valfrihet inom barnomsorgen. Mottot är att låta alla blommor 

blomma. Varför ska det bara vara den kommunala blomman som ska 

blomma och vara den finaste av dem alla? 

Det här är inte något sätt att försämra eller säga att det inte är bra som det 

är idag. Det är att komplettera det som finns och att öka valfriheten. Valfrihet 

för mig, och för oss inom obunden samling, gäller inte enbart inom den 

kommunala barnomsorgen, dvs inte bara valfrihet att kunna föra sitt barn till 

barnomsorgen medan man själv är hemma med ett litet barn. Det är inte val-

frihet i stor bemärkelse. Valfrihet är faktiskt att man kan välja vilken barnom-

sorgsform som man vill ha.  

Vilka är fördelarna med det här? Jag en ganska lång erfarenhet, åt-

minstone i jämförelse med er andra här i salen. Jag har drivit ett sådant här 

företag och varit ansvarig för dess verksamhet i nästan åtta år så jag har en 

viss erfarenhet. Jag vet vilka svårigheterna är, men jag vet också vilka förde-

larna är.  

Jag vill framförallt lyfta fördelarna. Det är, för det första, ett kvinnligt före-

tag. Vi försöker ofta lyfta frågan att kvinnor ska våga starta företag. Vi har 

haft ett projekt inom landskapet som i dagarna har resulterat i en bok som är 

väldigt rolig att läsa. Många entusiastiska kvinnor delar med sig av sin erfa-

renhet. 

Det finns en stor flexibilitet att både driva ett sådant här företaget men 

också för de barn och föräldrar som är med i den här verksamheten. Både vad 

beträffar gruppernas storlek, ålder i dagiset och också flexibilitet vad gäller 

arbetstider för de kvinnor som arbetar där. Man kan anpassa arbetstiderna 

på ett annat sätt efter de förhållanden som man just då är i livet.  

Man kan ha en speciell pedagogik. Många idag tycker att det är väsentligt 

att man har möjlighet att utöva en speciell pedagogik. Framförallt finns en 

stor möjlighet till föräldraengagemang. Den erfarenheten har jag från det lilla 

dagiset som jag drev. Vi hade en form av ett kooperativ men man var inte de-

lägare i det. Man var väldigt delaktig både i inriktningen, pedagogiken, mat-

lagningen, städningen och i tillgången till material. Framförallt deltog man i 

själva arbetet runt dagiset med entusiasm, glädje och intresse. Det blev verk-

ligen vårt dagis. 

Det finns enormt många fördelar. Det har en stor betydelse för att kom-

munerna verkligen engagerar sig i den här frågan när man gör det möjligt för 

företag att blomma och existera. Man måste visa ett intresse från kommunens 

sida.  

De exempel som har nämnts här i debatten tidigare, bl a av ltl Barbro 

Sundback, så kan man bara säga att initialt var det gräsligt dåligt för att inte 

säga obefintligt intresse från både Sund och Hammarland. Man var inte in-

tresserad av att den här verksamheten skulle starta. Vi hade samma sak i 

Lemland. Den situationen ändrade vi och de styrande i kommunen på. Jag 

var inte själv med i kommunalpolitiken på den tiden. Men vi fick ändring på 
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det. Det krävs ett otroligt engagemang för att man ska lyckas, men det ska 

inte behövas. Det ska vara lätt och smidigt att starta ett daghem. 

Barnets hemkommun betalar 90 procent och 10 procent är tänkt att man 

ska få in från olika avgifter för att få det här och snurra. Vi vet också att möj-

ligheten till att få olika stödformer från landskapets sida är obefintlig för ett 

sådant här företag. Jag har alltid sagt att det är mycket lättare att starta en 

verksamhet när det gäller skruvar och muttrar än ett företag som har med 

service att göra och särskilt ett företag som är omsorgs- och vårdinriktat. Det 

har vi också exempel på i Mariehamn med det lilla omsorgshemmet Gustava. 

Vill man att sådana här företag faktiskt ska ha en möjlighet att etablera sig 

så måste man också komma till mötes. Man kan inte säga att det bara är bra. 

Man måste också konkret göra någonting åt det. 

Jag hoppas att jag någon gång i framtiden ska få uppleva att det blir verk-

lighet att man har en valfrihet inom barnomsorgen och att det finns en möj-

lighet till olika små dagis som har uppstått för att det finns dels ett behov 

men också en vilja att ha olika inriktningar inom barnomsorgen. Jag hoppas 

också att det ska bli ett högre hemvårdsstöd i våra åländska kommuner. Inte 

bara utgående från den egna kommunens ekonomiska möjlighet att öka på 

hemvårdsstödet, utan att det faktiskt är lagbundet så att varje förälder har 

den här möjligheten. Vill man vara hemma och inte anlita någon form av 

barnomsorg ska man ändå ha någon form av ekonomisk kompensation för 

det. Tack.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Jag kan intyga att under de här tre åren som den här 

motionen har legat i utskottet så har ltl Roger Jansson bevakat och lyft 

den med jämna mellanrum. Han har velat ta itu med motionen. Jag 

tycker det är bra att också vtm Gun-Mari Lindholm har den här linjen 

att man i ett enigt lagting kan omfatta att det är den här tanken vi ska 

ha. Att man kanske släpper på detta med barnomsorgspeng och tar det 

här steget framåt och försöker vara konstruktiv på det sättet, vilket ltl 

Roger Jansson också gjorde efter diskussioner och förslaget som kom 

fram att vi skulle vara eniga i det här. Vi tog den här vägen. 

Det var också föredömligt att man lyfte fram att det ofta är kvinnor 

som driver de här företagen. Man får en möjlighet att få vara en kvinnlig 

ledare. Man kanske inte är ute efter pengarna. Det kan också vara så att 

man inte är tillfreds med den verksamhet som bedrivs i kommunerna. 

Man har intentioner, man vill saker och ting som man känner att man 

inte får utrymme för. Det här kan vara en möjlighet att utveckla dag-

hemmet vidare.   

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik  

Talman! Även om det här är en replik till ltl Åke Mattsson så får jag 

tacka ltl Roger Jansson för hans engagemang i utskottet och att han har 

försökt lyfta den här frågan. Det finns också en skrivning från lagtinget 

när det gäller barnomsorgslagen, som vi just har debatterat. Man säger 

att man ska titta på de privata dagvårdsplatsernas konkurrensmöjlighet-

er och man ska också titta på barnomsorgspengen. Det finns en grund 

för ett fortsatt arbete. Vi har inte kommit till mål med den här frågan 

under den här mandatperioden, men skam den som ger sig. Jag tänker 
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inte ge upp i de här frågorna. Jag hoppas att frågorna ska mottas lite 

bättre varje gång så kommer vi snart i mål med dem.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Vi kom inte heller i mål i social- och miljöutskottet 

med den här frågan. Vi processade frågan om privata daghem ganska 

mycket. Vi såg på alternativ. Det är inte tillfredsställande att det varierar 

ganska mycket mellan olika summor beroende på vilken kommun man 

kommer. Å andra sidan slår det också fel om man sätter en fast avgift. 

En kommun som har en välorganiserad och strukturerad barnomsorg 

med låga omkostnader ska behöva betala mycket högre till dem som väl-

jer privat än den egna kostnaden. Hur man än vände sig så blev det lite 

problem. Vi tyckte att det här är någonting som landskapsregeringen 

behöver få tid och sätta sig in i och processa ordentligt. Det ska inte gö-

ras i ett utskott. Därför lämnade vi bollen vidare. Det är också viktigt att 

man fick motionen processad och hanterad.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sirpa Eriksson, replik  

Tack, herr talman! Jag tänkte upplysningsvis säga att när vi behandlade 

barnomsorgslagen i utskottet så kunde vi inte behandla det förhöjda 

hemvårdsstödet för det ingick inte i den framställningen. Det är en an-

nan lag. Vi hoppas på att det kommer en ny lag om höjning av hem-

vårdsstöd som det har diskuterats tidigare. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik  

Talman! Det fanns ett initiativ från den samlade oppositionen om höj-

ning av hemvårdsstödet. Det valde majoriteten, liberaler och center, att 

rösta emot. Därför blev det ingen ändring i den lagmotionen. Hade man 

velat göra någonting åt det så hade man haft den möjligheten. Det öpp-

nade vi upp för. 

Jag har också noterat med glädje att många kommuner de facto ändå 

har höjt hemvårdsstödet. Jag tror att i de flesta fall är det obunden sam-

ling som har lyft den här frågan. Man har också kommit i mål i många 

kommuner, bl.a. i min egen hemkommun där hemvårdsstödet är 500 

euro i månaden.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Begärs ytterligare ordet? Diskussion 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. 

Enda behandling 

3 Funktionshinder, rehabilitering och hjälpmedel 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 10/2010-2011) 
Vtm Gun-Mari Lindholms m.fl. hemställningsmotion (HM 51/2007-2008) 
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Vtm Gun-Mari Lindholms m.fl. hemställningsmotion (HM 35/2009-2010) 
Vtm Gun-Mari Lindholms m.fl. hemställningsmotion (HM 36/2009-2010) 
Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion (HM 41/2009-2010) 
Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 43/2009-2010) 

Först tillåts diskussion och efter det vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. 

Ltl Åke Mattsson 

Tack, herr talman! Vi har valt från social- och miljöutskottet att så här i slutet 

av mandatperioden ta en samlad mängde olika motioner och behandla dem. 

Många borde kanske godkännas rakt av. När man ska kunna godkänna den 

här typen av motioner så bör man vara tydlig och sätta sig in i det väldigt om-

fattande och se vilka konsekvenser det innebär. Redan det att vi har tagit upp 

motionerna har ett ganska stort värde i sig.  

Förkastande av motionerna i det här sammanhanget betyder inte att vi 

ifrågasätter innehållet i det. Det är snarare så att vi tycker att det är på gång 

redan.  

Motionerna som vi har behandlat är vtm Gun-Mari Lindholms m.fl. hem-

ställningsmotion nr 51/2007-2008 där det föreslås att lagtinget hos land-

skapsregeringen hemställer om att tillse att det finns ekonomiska förutsätt-

ningar för psykiskt sjuka, handikappade och utvecklingsstörda att behålla re-

habiliteringsförmåner även efter uppnådd vuxen ålder eller utvecklingsnivå. 

I vtm Gun-Mari Lindholms m.fl. hemställningsmotion nr 35/2009-2010 

föreslås att lagtinget hemställer hos landskapsregeringen att det utarbetas di-

rektiv så att samma tillämpningspraxis blir rådande på hela Åland gällande 

handikappanpassade hjälpmedel. Det gäller bilar och anpassning av lägen-

heter osv. 

I vtm Gun-Mari Lindholms m.fl. hemställningsmotion nr 36/2009-2010 

föreslås att lagtinget hemställer hos landskapsregeringen om att ett projekt 

initieras där Turist-Åland skall handikappanpassas och göras tillgängligt för 

alla.  

I ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion nr 41/2009-2010 före-

slås att lagtinget hos landskapsregeringen hemställer om att omedelbara åt-

gärder vidtas för att personer med funktionsnedsättning ska erhålla rullstol 

och andra hjälpmedel enligt behov och behandlas lika oberoende om de bor 

på institution, annat boende eller hemma. 

I ltl Carina Aaltonen m.fl. hemställningsmotion nr 43/2009-2010 föreslås 

att lagtinget hemställer om att landskapsregeringen omgående tar fram en 

lagstiftning som begränsar buller och i stöd av lagen utarbetar en handlings-

plan för att minska ljudnivåerna i de offentliga miljöerna i samhället. 

Utskottets förslag är att motion nr 41/2009-2010 godkänns med vissa ju-

steringar och att motionerna 51/2007-2008, 35/2009-2010, 36/2009-2010 

samt 43/2009-2010 förkastas och att betänkandets motivering bringas land-

skapsregeringen för kännedom. 

Ser vi på motionerna så när det gäller rehabiliteringsförmåner så fram-

kommer det ur vårt betänkande att det är många aktörer som är inblandade i 

det här. Det är framförallt ridterapi som är en mycket uppskattad form av 

många olika handikappade på Åland. Även hos sådana personer som har varit 

gravt handikappade under en längre tid kan man se ganska positiva resultat 

när man kommer på hästryggen och får sitta på ett djur och djurets rörelser 
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förmedlas upp i kroppen på personer som kan vara ganska begränsade i sina 

rörelser. Det här gäller både äldre män, kvinnor och andra handikappade.  

Det här är en form av specialrehabilitering. FPA betalar normalt bara tre 

år. Sedan får man betala det själv eller vända sig till andra. Vi har sett att det 

är väldigt komplex lagstiftning kring den här typen av verksamhet. Sist och 

slutligen är det läkarna som ska avgöra vilken form av terapi man ska ha. 

Man måste överlämnade det till läkare när det gäller medicinsk rehabilite-

ring. 

Sedan kommer man in på kommunal nivå. Ibland kan försäkringsbolagen 

vara inblandade, ÅHS är också med och betalar. Det är relativt dyr terapi. Det 

kan vara många handledare som behöver vara med i samband med att fram-

förallt ridning utövas.  

Vi upplever att det finns ett fungerande system på Åland med ett nätverk 

av regler och lagar. Ser man på rikssidan så har vi lika bra förmåner som man 

har i riket. Vi föreslår också att den här motionen förkastas. 

Sedan gäller det handikappanpassade hjälpmedel, anpassning till bostä-

der. Vi konstaterar att det är en kommunal fråga och att varje enskilt ärende 

måste bedömas individuellt. Utskottet konstaterar att det i riket under våren 

kommer att ges ut anvisningar. En bok har redan getts ut. Det har även tidi-

gare funnits ganska omfattande instruktioner kring det här. Boken finns på 

Internet. Socialkontoren använder boken redan. Man tittar på vilka former 

det ska vara. 

Sedan har man också möjligheter till socialarbetsträffar. Eva Gottberg 

kommer hit och lämnar instruktioner. 

I det här sammanhanget får man konstatera att vi har 16 kommuner på 

Åland och man har olika utbud. Det kanske inte ska vara facit i alla samman-

hang. I så fall kan det vara ett steg framåt att man gör Åland till en kommun 

kanske. Jag går inte in på detta nu. 

Det kommer alltid att finnas variationer beroende på var man befinner sig. 

Det får däremot inte gå emot lagen.  

Direktiven som finns är relativt omfattande i sina beskrivningar. Det 

kommer hela tiden nya domstolsutslag. Socialarbetarna träffas när det dyker 

upp någonting nytt så ska alla som jobbar med de här frågorna få information 

om det.  

Eva Gottberg jobbar vid Finlandsvenska kompetenscentret. Åtminstone 

Mariehamn och Lemland har köpt platser i det och är delaktiga så att man 

kan få information därifrån i de här sammanhangen också, åtminstone när vi 

har likartad lagstiftning. Vi har beslutat att förkasta den här motionen.  

I hemställningsmotion nr 36/2009-2010 föreslås att ett projekt initieras 

där Turist-Åland ska handikappanpassas och göras tillgängligt för alla.  

Detta är på gång inom turistförbundet. Man är medveten om det. I och 

med att den här motionen fanns och vi kunde ta upp den till diskussion så har 

den ytterligare aktualiserats och ligger betydligt centralare på bordet än tidi-

gare. Det är kanske inte så att vi kan få hotellrum åt hur många handikap-

pade som helst. Det kan finnas ganska enkla lösningar. Att man gör rullstols-

ramper vid sandstränderna så att man kan köra ut i vattnet med rullstolar 

och andra saker som gör att Åland blir mer tillgängligt. Det är på gång och 

man jobbar med frågan.  

I hemställningsmotion nr 41/2009-2010 föreslås att lagtinget hos land-

skapsregeringen hemställer om att omedelbara åtgärder vidtas för att perso-
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ner med funktionsnedsättning ska erhålla rullstol och andra hjälpmedel en-

ligt behov och behandlas lika oberoende av om de bor på institution, annat 

boende eller hemma. Utskottet konstaterar att det inte har varit tillfredsstäl-

lande tidigare. Det är angeläget att man tar upp den här frågan. Landskapsre-

geringen tog frågan på allra högsta allvar. Man ska omgående vidta åtgärder 

så att de som bor på institution får en rullstol och det bästa tänkbara som 

man kan ha behov av. Samt att man ev. får behålla rullstolen som man har 

haft tidigare. Det är inte tillfredsställande om man har haft en anpassad rull-

stol och så misstar man den för att man kommer in på institution.  

Finansieringen skulle kunna vara en marknadsanpassad leasing som 

kommunerna eller institutionerna leasade från ÅHS. Nu kanske man köper in 

en specialrullstol för en person som t.ex. är förlamad på vänster sida och som 

är helt gjord för det. Det är väldigt dyra kostnader. Personen avlider eller blir 

så sjuk att man inte kan använda rullstolen längre då blir rullstolen stående 

till ingen nytta. Det är viktigt att rullstolen kommer tillbaka till ÅHS, där den 

kan anpassas. Det är också viktigt när det gäller service. Därför har vi beslutat 

att den här motionen ska godkännas med vissa ändringar.  

Frågan om buller aktualiseras i hemställningsmotion 43/2009-2010. vi 

hade några mycket engagerade gentlemän som var till utskottet och demon-

strerade hur mycket buller det finns i omgivningen och vilka problem det är, 

framförallt om man har tinnitus. Det finns inre buller idag, man har olika lju-

danläggningar på sig och har enormt högt ljud som kan få stora konsekvenser 

längre fram.  

På arbetsplatser och andra områden så finns det en medvetenhet om att 

buller är ett problem idag. Man använder hörselskydd i betydligt större om-

fattning idag än tidigare.  

Intressant i det här sammanhanget var bakgrundsljudet. I utskottsrummet 

konstaterade vi att vår sekreterare satt i ett rum med 43 decibel som kom från 

luftkonditioneringen, vilket överskrider gränsen för ljud som man normalt 

kan tolerera på en arbetsplats. Det här är sådant som man behöver se över vid 

nybyggnation samt att man har ett regelverk.  

I hörandet har vi erfarit att det idag kanske inte är riktigt tillfredsställande 

när man bygger nytt eller renoverar. Man borde kanske i lite högre grad än 

tidigare ta in olika konsulenter som tittar på det här, följer med att man verk-

ligen har gjort det bästa för att dämpa bullernivån så att det blir rätt typ av 

ljud så att det inte ekar i onödan, vilket vi också har nämnt i vårt betänkande. 

Vi hoppas att landskapsregeringen ska ta det här till sig.  

Med anledning av det här så föreslår utskottet att lagtinget hos landskaps-

regeringen hemställer om att åtgärder vidtas för att personer med funktions-

nedsättning ska erhålla rullstol och andra hjälpmedel för medicinsk rehabili-

tering, som tillhandahålls av ÅHS, enligt behov och dessa personer ska be-

handlas lika oberoende av om de bor på institution, annat boende eller 

hemma, i enlighet med hemställningsmotion nr 41/2009-2010, och att lag-

tinget förkastar hemställningsmotionerna nr 51/2007-2008, 35/2009-2010, 

36/2009-2010 och 43/2009-2010. Tack för det.  

Vtm Gun-Mari Lindholm  

Talman! Man kan konstatera ganska lätt att intresset för de här frågorna ty-

värr inte är särskilt stort. Det ser vi vad beträffar antalet ledamöter i salen, 
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det säger säkert någonting, men också att man har valt att avslå samtliga av 

de här motionerna förutom en som godkänns.  

Jag tittade lite på de olika partiernas valprogram och vad man sade 2007. 

Alla sade att det var väldigt viktigt med alla människors lika värde. 

Jag väljer att läsa lite ur liberalernas valprogram eftersom liberalerna har 

det yttersta ansvaret i de här frågorna för tillfället. Man säger i rubriken: 

Funktionshindrade och socialvård: ”Den offentliga miljön ska vara tillgäng-

lig för alla. Handikappanpassade lägenheter i bl.a. kommunernas hyreshus, 

servicelägenheter för gravt handikappade, en rehabiliteringssekreterare vid 

ÅHS.” Går det att bocka av någon av de här olika punkterna? Svar nej. Varför 

gör man inte någonting? Man dukar upp ett bord med olika förslag. Är det så 

att man mot förmodan skulle ha glömt bort de här frågorna så har vi ju från 

vår sida hjälpt till med att lyfta frågorna. 

Det finns två liberaler i social- och miljöutskottet. Jag har trott att de har 

värnat om de här frågorna. Tyvärr har man visat genom konkret handling att 

de här frågorna inte är prioriterade.  

Kom inte dragande 2011 i valrörelsen med att ni är för någonting i de här 

frågorna. Nu har det funnits en möjlighet, men man har valt att inte priori-

tera det. Istället hänskjuter man frågorna till landskapsregeringen. Vilken 

landskapsregering börjar under ett par tre månader att göra någonting åt det 

här? Jag hoppas naturligtvis att jag har fel men jag tror inte det.  

Jag tycker det är synd. Många av de här frågorna är väldigt väsentliga för 

de människor som lever i den här verkligheten. Det här är människor som 

inte får sin röst särskilt mycket hörd. Tyvärr är de inte särskilt mycket värda i 

vårt samhälle. Här har man haft en möjlighet att visa att vi faktiskt bryr oss, 

att vi prioriterar er och att det är väsentligt att ni har en bra miljö att leva i, så 

att ni lever ett lättare liv än vad ni gör idag.  

Man hänvisar till att det är kommunala frågor, vilket man inte kan göra. 

Det här borde regleras på lagnivå. Grunderna till människans rättigheter 

måste finnas på lagnivå. Man kan inte hänvisa att en kommuns väl och ve ska 

ligga till grund genom ett beslut i ett kommunalt organ, inte heller på land-

skapsregeringsbeslutsnivå. Grunderna till en människas rättigheter ska fin-

nas i lag, vilket vtm Gunnar Jansson brukar hävda i andra sammanhang. Det 

är nog väldigt viktigt för liberalerna att man tittar över sitt hus när det gäller 

de här frågorna. 

Jag har haft ett stort förtroende för social- och miljöutskottets betänkande 

och deras arbete. Jag kan tyvärr konstatera att resultatet visar att man har 

hastat fram olika betänkanden för att få frågorna från sitt bord.  

Jag har noterat vilka personer som man har hört i de olika motionerna. Jag 

kan med glädje konstatera att en mycket engagerad och intresserad person i 

de här frågorna har blivit hörd fysioterapeut Jeanette Eriksson. Det är jag 

väldigt nöjd med. Hon har lärt mig mycket i de här frågorna och visat på den 

problematik som finns runt de här olika människorna. 

Jag kan konstatera att habiliteringskoordinatorn i ÅHS inte har blivit hörd. 

Jag har diskuterat med henne om hon ser behov av förändring. Hon konsta-

terade att det finns problem runt de här frågorna.  

Man borde nu ha tagit tillfället i akt att ta ett samlat grepp, en kraftansam-

ling, i de här frågorna. Det finns ännu tid om man vill reparera det här. Min 

hälsning till landskapsregeringen är att man kan hålla ett seminarium där 

man gör en kraftansamling runt de här frågorna och för dem vidare för att 
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göra förbättringar. Jag kan exemplifiera många som vittnar om svårigheter-

na, både dem som är ytterst berörda men också flera olika terapeuter kan 

vittna om svårigheterna. 

Funktionshindrade bör ha samma rättigheter och inte diskrimineras på 

grund av sin funktionsnedsättning.  

Vi kan konstatera att under våren har handikapprådet varit väldigt aktivt 

och gjort olika former av test i samhället. De har varit i skolorna och där har 

framkommit att man måste göra något åt situationen i de flesta skolor för att 

öka tillgängligheten. Man har också varit runt på stan för att titta efter hur 

tillgängligheten är för personer med funktionsnedsättning. Man har funnit 

att den är ganska dålig och man har kommit med förslag till förbättringar. De 

här initiativen har vi åtminstone inte hittills sett spår av förbättringar.   

Den första motionen från 2008 gäller rehabiliteringsförmåner. Man skulle 

tillse att det finns ekonomiska förutsättningar för psykiskt sjuka, handikap-

pade och utvecklingsstörda att behålla rehabiliteringsförmåner efter uppnådd 

vuxen ålder eller utvecklingsnivå. Vad betyder det? Det betyder att så länge 

ett barn, som har någon form av funktionsnedsättning eller en psykisk ut-

vecklingsstörning, är i någon form av verksamhet, då finns det ett team runt 

barnet som arbetar och ser till att barnet får bästa möjliga vård och omsorg. 

Det finns olika former av rehabilitering eller habilitering som det heter när 

man är i den åldern. Men när barnet slutar skolan och kommer ut i yrkeslivet 

eller är hänvisad till någon annan form av verksamhet då faller man utanför 

skyddsnätet. Då finns det ingen som ser till vilken typ av rehabilitering som 

man behöver. Då kommer man som en vanlig patient till primärvården och 

där ska man rabbla upp sina bekymmer och besvär, precis som vi också får 

göra för en ny läkare varje gång. Det här kan vara en svår situation för den 

personen. Det skulle behövas någon form av skyddsnätet även efter att man 

har slutat skolan för att få den bästa möjliga livssituationen.  

Motion nr 35 är skriven 2010 i mars. Där önskar jag att landskapsregering-

en skulle utarbeta direktiv så att samma tillämpningspraxis blir rådande på 

hela Åland gällande handikappanpassade hjälpmedel. Finns det problem med 

det här? Ja, det finns det. Jag har själv tagit del av den problematiken som vi 

har haft i min egen hemkommun Lemland. Jag fick insikt hur det fungerade 

eller inte fungerade och jag hade anledning att ringa runt till de andra kom-

munerna för att göra en jämförelse. Det gällde anskaffande av en handikap-

panpassad bil. Det visade sig att det var väldigt olika praxis mellan de 

åländska kommunerna. Jag ringde också upp socialchefen i landskapet för att 

fråga hur man ska se på det här. Man hänvisade naturligtvis till att man är 

den övervakande myndighet och att det finns svårighet i det. Jag upplevde att 

det borde finnas någon form av tillämpningspraxis. Det finns någon form av 

grund i lagen. Men tyvärr är den väldigt dåligt definierad. Hela socialvårdsla-

gen är väldig dålig generellt sett. Man borde exemplifiera vad man menar 

med olika saker. 

Överlag är det väldigt svårt för en enskild person att sätta sig in i de här 

frågorna, för lagstiftningen som kringgärdar den här verksamheten och pro-

blemen är så komplex. Att börja bläddra mellan de olika lagarna, försöka 

hitta motiveringarna till dem och att titta hur man har gjort i praktiken, det 

är väldigt svårt. Det är svårt för socialsekreterarna som jobbar med det här 

dagligen så vad ska det inte vara för en enskild person att hitta rätt i den här 
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djungeln. Därför tycker jag att det borde finnas någon form av tillämpnings-

praxis, t.ex. vad göra, vem göra och hur göra. 

Den sista motionen som jag skrev i dessa ärenden nr 36 är också skriven i 

mars 2010. Det handlar om att landskapsregeringen skulle initiera ett projekt 

där turist-Åland ska handikappanpassas och göras tillgängligt för alla. Jag 

tycker att jag har fått stöd i de undersökningarna som handikapprådet har 

gjort. Man har påvisat hur svårt det är att ta sig runt om man t.ex. är rull-

stolsburen. Det är väldigt svårt att komma in i de offentliga byggnaderna. Här 

finns ett stort jobb att göra. Idag finns lagstiftning, byggnadslagen, som säger 

att det här måste göras. Det är många byggnader idag som står på befintlig 

plats som inte har varit underkastade den nya byggnadslagen.  

Jag hoppas verkligen att vi slutar skriva fina valprogram nu, och faktiskt 

gör en kraftansamling i de här frågorna. Det är dessa människor och dessa 

frågor verkligen värda. Tack. 

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Jag är fortsättningsvis mycket intresserad av funkt-

ionshindrades rättigheter. Mitt intresse har inte minskat. 

När det gäller vtm Lindholms första motion så sade jag redan tidigare 

att rätten till rehabilitering inte försvinner när man blir vuxen. Den rät-

ten fortsätter tills man är 65 år. FPA betalar den medicinska rehabilite-

ringen och sedan ÅHS.  

Jag håller med vtm Lindholm att det kan bli luckor. Jag har också i 

mitt tidigare arbete träffat sådana ungdomar som inte har fått rehabili-

tering på flera år. Något händer, kanske inom ÅHS, man slussar inte 

barnen när de fyller 18 till nästa kurator eller läkare. Så får inte vara. 

Men rättigheterna finns, rehabiliteringen försvinner inte. 

Ridterapi som räknas till fysioterapi får man inte så många år. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Som sysselsättningsfrämjande åtgärder kan de här personerna 

ha någon form av arbete där man förtjänar en väldigt liten summa. Det 

kan röra sig mellan 4,50-12 euro om dagen. Att med den inkomsten på 

egen hand bekosta olika former av terapi som t.ex. ridterapi är väldigt 

svårt. Ridterapi är väldigt uppskattad och många upplever att det blir en 

stor förlust när man förlorar den formen av terapi för att man inte har 

ekonomiska förutsättningar att fortsätta med ridningen. Man kan inte i 

vuxen ålder hänvisa någon till att få det här betalt av sina föräldrar, så 

ska det inte vara för någon. Alla ska ha samma möjlighet.  

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Ridterapi kan man också få som vuxen. Men ef-

tersom det räknas till fysioterapi så kan man bara få det ett visst antal 

tillfällen. Det är det som är problemet. Problemet är inte att man inte 

skulle få fysioterapi efter någon viss ålder. Det är inte så. Även vuxna, 

t.ex. förlamade, får ridterapi. 

Angående att hjälpmedel ska vara lika i alla kommuner så finns det 

kvalitetsrekommendationer för hjälpmedelstjänster som social- och häl-

sovårdsministeriet har gett ut, vilket jag tror att de flesta använder. Där 

står det precis om problemet att olika kommuner på olika sätt läser la-

gen. Det är fortsättningsvis oklart i lagen när det gäller bilarna. Det har 
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länge varit på gång i riket. Jag håller med om att det skulle behövas gö-

ras någonting åt det.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Det förefaller lite konstigt när ltl Sirpa Eriksson säger att hon 

håller med. Samtidigt har hon visat i det här dokumentet, där man har 

förkastat de här motionerna, att hon inte håller med. Man har inte valt 

att försöka göra någonting åt det här. Man hänvisar till att man kommer 

att göra någon form av översyn av lagen i Finland. Vi har en fullständig 

möjlighet att göra något på Åland om vi vill. Vi ska inte ha det på det sät-

tet att kommunerna läser lagen på olika sätt. Det här är en mänsklig rät-

tighet och den ska gälla på samma sätt för alla i liknande situationer. 

Vad beträffar ridterapi så är det riktigt två tillfällen som man får an-

vända sig av den terapin. Det här är kanske ett av de få glädjeämnen 

som man har och man borde få mycket fler tillfällen till det.   

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Jag är lite förvånad över det aggressiva och hätska 

utfall som kommer från Gun-Mari Lindholm mot social- och miljöut-

skottet i den här frågan. Vi har inte speciellt mycket tid i utskottet. Vi 

har försökt engagera oss och samlat ihop några viktiga motioner som vi 

har tittat på. Det har också gett vtm Lindholm en möjlighet att i salen yt-

terligare argumentera för sitt ställningstagande och driva den här frågan 

vidare. Vi säger inte att det är något fel på de här motionerna. Vi ser inte 

någon möjlighet att kunna ställa oss bakom de här motionerna. Någon 

ska finansiera det här. Vi måste se på det ekonomiska utfallet, är det 

kommunerna som ska betala hela den biten? Vi kan inte bereda den här 

motionen i den omfattningen att vi ska godkänna de här motionerna, 

vilket vtm Lindholm nog också inser att är ganska uppenbart. 

Det är mycket möjligt att vi kunde ha gjort en mer positiv skrivning. 

Att man skriver på sådant sätt att utskottet också kan ta det till sig 

kanske man borde tänka på när man formulerar klämmarna i motioner-

na. Det är inte så att vi inte unnar de här människorna det här. Men vi 

vill ha ett system som fungerar för att de ska få det här.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Om ltl Åke Mattsson uppfattade anförandet som ett hätskt ut-

fall så säger det mera om hans egen bedömning i de här frågorna än in-

nehållet i mitt anförande.  

Jag kan inte förstå svårigheten att godkänna det för att föra det vidare 

till landskapsregeringen. Kommer det lagstiftning på området? Kommer 

det att förekommande en debatt här i salen? I debatten har vi då möjlig-

het att säga att det här blir för dyrt, detta kan vi inte godkänna, vi måste 

förkasta den här lagstiftningen och det kommer en ny runda till ett nytt 

social- och miljöutskott och de här frågorna penetreras där. Men att 

säga blankt nej, med hänvisning till att man inte vet hur det ekonomiska 

utfallet, det kan man inte säga i det här skedet. Vi är inte lagberednings-
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organ. Man måste åtminstone visa att man är intresserad att det ska 

komma lagstiftning. 

 Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Det handlar inte bara om den ekonomiska utfallet. 

Det är många frågor som ska gås igenom. Det kräver tid. Om vi möjligen 

hade tagit en enda motion och vi inte skulle ha haft någonting annat att 

göra under uppehållet i maj så hade vi kunnat penetrera den så att vi 

kunde ha gett det svaret som vtm Lindholm är ute efter. Men det fanns 

inte möjlighet till det.  

Vi har blankettlagstiftning och från rikssidan kommer man den 5 maj 

att komma med en instruktionsbok som läggs ut på Internet i de här frå-

gorna. Innan man vet vad som ingår i den så är det väl onödigt att hem-

ställa om någonting. Man kan konstatera att det är på gång, man är 

medveten om de här frågorna, man arbetar med frågorna och man för-

söker föra frågorna framåt. Boken kommer att vara till ganska stor hjälp 

för kommunerna i framtiden.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag kan sluta mitt anförande med att vi tydligen är överens ltl 

Åke Mattsson och jag. Jag sade nämligen att jag har ett stort förtroende 

för social- och miljöutskottets arbete hittills. I de här ärendena har jag 

inte tyckt att man har gjort ett särskilt bra jobb. Det känns som man har 

hastat fram det här betänkande, vilket också resultatet har visat. Det är 

vi åtminstone överens om.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Jag har i motsats till vtm Gun-Mari Lindholm all orsak att vara 

glad åt social- och miljöutskottets betänkande. Den motion som jag är första 

undertecknare till har utskottet godkänt. Man har ändrat något på klämmen, 

men man har i alla fall i sak godkänt det som jag och mina partisystrar har ef-

terlyst, dvs om man har funktionsnedsättning och är i behov av något hjälp-

medel så ska man ha lika rätt till det, oberoende av om man bor hemma, på 

institution eller bor på något annat sätt. Jag tror att det är speciellt glädjande 

för dem som har det här behovet.  

Jag kom i kontakt med behovet under den långa tid som min mamma 

bodde på Gullåsen. Under de 6 ½ åren var det svårt för henne för hon fick 

aldrig riktigt, förrän alldeles i slutet, en rullstol som man kunde sitta bekvämt 

i, och sitta även en lite längre tid utan att hasa ur rullstolen eller få ont i rum-

pan eller någon annanstans.  

Institutionen skulle själv skaffa sina rullstolar inom ramen för sitt anslag. 

När anslagen drogs ner så införskaffades det färre och färre rullstolar och det 

bestånd som fanns blev följaktligen äldre och mera nedgånget för varje år. 

Det fanns undantag från regeln. Det kunde finnas personer som kunde få en 

riktigt modernt fin rullstol, under vilka villkor som det gick till vet jag inte. 

Själv har jag den erfarenheten att om man är påstridig och nöter på tillräck-

ligt länge för sina anhöriga, om den anhöriga själv inte kan, så kan det ge re-
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sultat. Det är inte så trevligt att det beror på detta för den som har ett stort 

behov av att få en rullstol som passar. 

Det är hedervärt av utskottet att godkänna motionen och ta bort den här 

orättvisan och likställa att de som är i behov av hjälpmedel får det enligt sina 

behov och inte att det beror på var de bor. 

Jag har trots allt ett problem. Efter lång erfarenhet vet jag att även om man 

får motioner godkända så är det inte alls är säkert att beslutet verkställs. Jag 

skulle verkligen den här gången, när det rör dessa personer, vilja få utfästel-

ser från regeringen att det här ska genomföras omgående. Den enda som kan 

ge den utfästelsen är ministern. Utskottet har gjort sitt arbete och det är jag 

mycket nöjd med. 

Jag föreslår därför att hela ärendet bordläggs till onsdagen den 25 maj. Då 

kanske vi kan diskutera förverkligandet. Man kan ju säga att det här är en 

förvaltningsåtgärd och det ska vi inte lägga oss i. Men, herr talman, vi måste 

lägga oss i om man har en känsla av att det inte fungerar, att lagtingets beslut 

inte verkställs.  

Jag fick tidigare en uppgift att alla beslut skickas till berörda organ för 

kännedom. Men det är inte verkställighet, tycker jag. Det finns en byrå här 

som ska bedöma om lagtingets arbete ska förverkligas och hur. Ska motionen 

förverkligas nu omedelbart? Ska den förverkligas från i höst? Ska den för-

verkligas i nästa år? Har den ekonomiska konsekvenser? Vad betyder det? 

Finns det pengar för att förverkliga detta? 

Därför, herr talman, föreslår jag bordläggning till den 25 maj. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Jag kan från utskottets vägnar nästan garantera att 

detta kommer att genomföras med beaktande av de hörande som vi har 

haft. Vi har hört landskapsläkaren, Jaana Lignell och avdelningschef Ca-

rina Strand. Deras reaktion var att det var bra att man fick upp ögonen 

och lyfte den här frågan. Man konstaterade att det här är en sådan sak 

som är relativt enkel att åtgärda och få ett smidigt och fungerande sy-

stem. Det är inte något större problem för ÅHS. Man leasar ut rullsto-

larna. Jag är ganska övertygad om att det här kommer att genomföras 

utan problem. 

Jag vill ändå passa på att tacka för att man väckte det här problemet. 

Det är relativt enkelt att åtgärda bara man får fokus på det. Jag tror att 

det kommer att fungera. Det en bra motion för utskottet att hantera. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Man får hoppas att det är så, ltl Åke Mattsson. Det är inte ett problem i 

den bemärkelsen att förvaltningen inte skulle ha varit medveten om det. 

Det har funnits ett politiskt beslut att personer som bor på institution 

inte ska få rullstolar eller andra hjälpmedel på samma villkor som de 

som bor hemma. Det är antagligen grundat på ekonomiska bedömning-

ar eftersom ansvaret har legat på avdelningarna. Det innebär en föränd-

ring av rätten till hjälpmedel. Det kommer att ha konsekvenser både för 

rutinerna att införskaffa hjälpmedel och att passa ut hjälpmedel för dem 

som behöver och det kommer också att ha ekonomiska konsekvenser. 
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Sedan är det en annan formalitet, eftersom det här inte är ett kom-

munfullmäktige så anser jag att regeringen måste fatta ett uttryckligt be-

slut hur motionen ska förverkligas.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Ja, det kan nog stämma. Jag undrar om det var eko-

nomiskt beslut? Det var nog ett olyckligt tänkande som har genomsyrat 

att man har delat upp boende på institutionsvård och andra. Man har 

delat upp dessa så att man fick ett vattentätt skott som råkade hamna 

där. Sedan konstaterade man att det är väldigt enkelt att ta bort det. Det 

är inte så att institutionerna måste köpa sina rullstolar själva. Man kan 

leasa dem från ÅHS för en vettig kostnad för alla. Det är en vinn-vinn-

situation. ÅHS har inte någon kostnad för det här och det bli lägre kost-

nader också för institutionen. Ekonomiskt vinner alla på det, framförallt 

klienterna som är de stora vinsttagarna i det här. Därför tror jag att det 

finns möjlighet att få igenom det här. Det var bra att man uppmärk-

sammade problemet och det kommer att åtgärdas.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Med all respekt för ordförandes insikter i ärendet så tror jag inte att det 

är så enkelt. Jag förstår inte heller förfarandet med leasing. Personer 

med funktionsnedsättning har rätt till hjälpmedel. Det är en rättighet. 

Jag kan det inte helt hållet, men jag tror att vi på Åland har avgifter som 

man inte har i riket för vissa hjälpmedel. Det i sig kan ju vara ett hinder. 

Jag förstår överhuvudtaget inte när det gäller leasing ska hjälpmedlet 

tillbaka när det inte längre behövs? Om det är en social rätt så ska det 

inte kosta anser jag. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Jag ska förklara lite. Det är institutionen som betalar 

hjälpmedlet för klienten. Det är inte klienten som ska betala något för 

det. Det är såsom det är tänkt. Institutioner betalar mera än de klienter 

som bor hemma. Institutionen betalar rullstolarna som kan användas på 

nytt. Klienten ska inte betala någonting, enligt oss. 

Det här har baserats på instruktioner. Det finns ingen laggrund att 

inte göra som ltl Barbro Sundback har tänkt. Alla ska ha rätt till specia-

lanpassade hjälpmedel. Det finns många olika sorters hjälpmedel. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Vi har inte haft någon lagstiftning överhuvudtaget inom medicinsk re-

habilitering, vilket jag har påpekat förut. Det kommer nu i samband 

med den nya ÅHS-lagen. Om kostnaden läggs på avdelningen och det 

blir en hyra istället så visst är det ur klientens synvinkel rätt, det håller 

jag med om. Jag undrar ändå om de ska skötas på det sättet? Det kan 

vara av underordnad betydelse. Av den här diskussionen framgår det att 

det inte är helt klart hur man ska göra. Man kan göra på olika sätt, där-

för har vi en regering. Det är ju till dem som vi hemställer om att det här 

ska genomföras, inte direkt till ÅHS. 
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Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Vtm Lindholm hade lite synpunkter på social- och miljöutskot-

tets förmåga att tänka klart. Även om det huvudsakligen var riktat mot de två 

liberala ledamöterna så kände jag också vinddraget från kastkniven som flög 

förbi mitt vänstra öra. Som kollega i oppositionen vill förklara mig lite hur jag 

har resonerat när det gäller de tre första motionerna.  

Den första motionen talar om att vi skulle hemställa om att landskapsrege-

ringen tillser att det finns ekonomiska förutsättningar för psykiskt sjuka, 

handikappade och utvecklingsstörda att behålla rehabiliteringsförmåner även 

efter uppnådd vuxen ålder eller utvecklingsnivå. Som sades i en replik här av 

ltl Sirpa Eriksson så finns det här. Det finns inte för allt, i olika skeden av livet 

görs olika bedömningar. När det gäller frågan om ridterapi, som har varit den 

centrala frågan i samband med motionsskrivandet, så är det läkarbedöm-

ningar som måste ligga till grund för vad man gör och hur man prioritera re-

surserna. Inom ÅHS har man under senare tid gjort bedömningar, och däref-

ter inom landskapsregeringen, som skiljer sig från tidigare. Sådana motiv ut 

tog skottet del av och vi tyckte att motiven var tillräckliga för att avslå mot-

ionen. Även jag tyckte det eftersom man ändå bibehåller huvuddelen av den 

rehabilitering som är nödvändig för personen i fråga.  

När det gäller motionen nr 35 så står det i klämmen att det ska utarbetas 

direktiv så att samma tillämpningspraxis blir rådande på hela Åland gällande 

handikappanpassade hjälpmedel. Då måste vi särskilja bilarna från det öv-

riga. När det gäller det övriga så är det relativt jämlikt idag. Dessutom fick vi 

veta i utskottet att det är tillämpningsföreskrifter på gång. Därmed var det 

klart. När det gäller bilarna är det mera knepigt, precis som motionären också 

har konstaterat i sitt anförande. Tillsvidare har man följt den rättspraxis som 

har utvecklats i sammanhanget och de HFD-beslut som ligger till grund för 

avgörande i kommunerna i Finland och på Åland. Jag menar att det inte ska 

lösas genom landskapsregeringens direktiv. Här erfordras lagstiftningsför-

tydliganden och lagstiftningsändringar, det är på den hierarkiska nivån som 

man måste lösa frågan med bilarna, annars blir det ingen rättvisa och korrekt 

behandling. Därmed föll resonemanget i motionen till den delen. 

Motionen om att vi skulle hemställa om att landskapsregeringen initierar 

ett projekt där turist-Åland ska handikappanpassas och göras tillgängligt för 

alla. Detta är en enorm sak. Vi fick veta från landskapsregeringen att man i 

turiststrategin har någonting som heter " Tillgänglig turism". Man har ett pa-

ket som är färdigt hösten 2011, man har redan startat det. I den förra turism-

strategin fanns det också en angiven plan. Då var det handikapporganisation-

erna som skulle hantera det. Det har egentligen inte blivit så mycket av det. I 

den nya planen föreslår man att det är företagarna som ska vara ansvariga för 

det. Då ser åtminstone jag att det kan finnas bättre förutsättningar att få en 

bättre situation på Åland. Det resonemanget låg bakom mina ställningsta-

ganden i utskottet. Jag tycker ändå att vi har positiva skrivningar kring de här 

tre motionerna. Vi ska inte misstolkas till den delen. 

Avslutningsvis, herr talman, när det gäller motionen om rullstolar så före-

slog ltl Sundback en bordläggning så att vi skulle höra om ministern avser att 

ha någon form av ministerstyre i den här frågan. Jag skämtar lite naturligtvis. 
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Beslutet ska ändå tas av ÅHS-styrelse. Vi har majoriteten sittande här i salen, 

vi fyra, som just nu sitter här, kan se till att det här som lagtinget efter bord-

läggningen fattar beslut om också genomförs. Den rätta nivån för det här be-

slutet är i ÅHS-styrelse. Där ska man ta beslutet. Möjligen har det att göra 

med avgiftsstadgan på något sätt, men jag tror inte det. Som sagt var, det är 

ÅHS-styrelse som ska ta det här beslutet. Det är värdefullt om styrelsen får 

ministerns positiva besked, på det sättet kan jag förstå den här önskan.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Det hör till min uppgift idag att utkräva svar och följa upp de 

politiska prioriteringarna i jämförelse med de politiska prioriteringar 

som mitt eget parti har. Jag tycker det är viktigt att vi visar på de poli-

tiska prioriteringarna som vi verkligen anser viktiga. 

Vi får väl vara glada för att vi lever i den demokrati som vi gör, att det 

är de är de verbala knivkasten som vi ägnar oss åt här i lagtinget och inte 

någon annan form.  

Jag respekterar de svar som har givits från ltl Roger Jansson. Man gör 

alla sina prioriteringar. Jag hoppas också att ltl Roger Jansson har för-

ståelse för den irritation som jag känner i de här frågorna. Det går väl-

digt, väldigt långsamt fram. Många människor har varit med från början 

när de här frågorna initierades. Jag skulle vilja att de människorna 

också skulle få uppleva att det blir förbättringar i sitt liv. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Förbättringar har det sannerligen blivit under de år som 

jag har varit med i politiken när det gäller de här sektorerna. Ibland 

kanske man upplever att det blir någon liten tillbakagång, men generellt 

har det nog varit framsteg hela tiden. 

Jag kan hålla med huvudsakligen när det gäller motion nr 35 om osä-

kerheten som har funnits hos klienterna när det gäller de handikappan-

passade hjälpmedlen och att det har varit en för långsam utveckling. Det 

gavs sådana signaler i utskottet att det här var på gång igen, förutom 

lagstiftningen om handikappservicelagen och särskilt bilarna eller dy-

rare investeringar, där jag är otillfredsställd för min del. Det är fortsätt-

ningsvis oklart. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag delar inte den uppfattningen till fullo som ltl Roger Jans-

son här anför att det har blivit bättre. Ta bara det här huset som exem-

pel; det enda handikappanpassade vi har är en hörselslinga som funge-

rar ibland. Sedan har det inte hänt så hemskt mycket på den fronten. 

Ett konkret exempel är den habiliteringskoordinator som vi har fått i 

ÅHS. Vi saknar fortfarande ett nätverk för den äldre befolkningen som 

behöver ha den här typen av hjälp, de som har någon form av funktions-

nedsättning eller psykisk utvecklingsstörning. Nog finns det väldigt 

mycket att göra. Jag tycker att det tar lite för lång tid. Jag hoppades att 

vi skulle ha ett samlat grepp i de här frågorna och föra dem framåt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag övertygad om att de ledamöter som också sitter i lag-

tinget kommer att genomföra det beslut som godkännandet av min mot-

ion innebär. Rent formellt hemställer lagtinget till landskapsregeringen 

om att åtgärder vidtas. Just med tanke på det resonemang som ltl Roger 

Jansson förde så är det ännu viktigare att vi får ordning på beslutspro-

cesserna inom självstyrelsen. Det måste vara så att det är ministern som 

kommer med uppdragen till ÅHS. Det är även ministern som slutligen 

har ansvar för att det blir genomfört. Jag kan inte se riktigt någon annan 

väg än att det är den vägen som man måste gå. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Formellt ur vår synpunkt här i lagtinget är det på det sättet 

som ltl Sundback säger.  

I behandlingen av den här motionen kom jag underfund om mina 

egna tillkortakommanden i det här sammanhanget. Jag har alltså inte 

varit medveten om att de kommunala institutionerna har specialbe-

handlats på det här sättet. Det är sällsynt dumt. Alla som vi hörde tyckte 

att det var sällsynt dumt. Därför menar jag att det är en ganska enkel åt-

gärd, genom ett beslut i ÅHS-styrelse, att få det förändrat. Men visst, det 

är värdefullt att direkt få höra ett stöd för den här åtgärden från mi-

nistern. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag diskuterar egentligen inte motionens innehåll. Vem är det som har 

det politiska ansvaret för att lagtingets eventuella beslut i den här rikt-

ningen genomförs? Jag har tyvärr lite dålig erfarenhet. Det är inte alls 

givet att regeringen ger förvaltningen i uppdrag att förverkliga lagtingets 

beslut, såsom jag har förstått det idag. Den rätten har en regering i ett 

parlamentariskt system, men då måste man också vara beredd på att 

man får stå till svars för att man har avstått från att ta ett konkret verk-

ställighetsansvar för lagtingets beslut. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! När det gäller beslutsfattande inom ramen för landskaps-

regeringen kontra ÅHS så är det väldigt tydligt reglerat i lagstiftningen. 

Ministrarna kan inte ta några beslut för ÅHS. Det måste riktas genom 

den plan, som vi tillsvidare har, som är landskapsregeringens beställ-

ning av hälso- och sjukvård. Nu framöver kommer budgettexterna att 

vara avgörande för det. Det måste finnas ett formellt landskapsrege-

ringsbeslut i lagstadgad form för att ÅHS-styrelse ska ta order från land-

skapsregeringen, det är planen och budgeten och i fortsättningen budge-

ten. Det räcker inte bara med att ministern uttrycker en åsikt. Eftersom 

den här frågan är så pass enkel och lätt att besluta i, när vi har kommit 

underfund med orättvisan som förekommer i systemet och felaktigheten 

principiellt, så går det säkert bra att ministern säger sin åsikt och ÅHS 

fattar sitt beslut.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 
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Ltl Camilla Gunell 

Jag ber att få understöda bordläggningen av ärendet och bordläggningstiden 

till den 25 maj. 

Talmannen 

Under diskussionen har ltl Barbro Sundback, understödd av ltl Camilla Gunell, föresla-

git att ärendet ska bordläggas till den 25 maj. Ärendet kommer därför att bordläggas. 

Önskar någon talat om bordläggningstiden? Ärendet är bordlagt till den 25 maj. 

Remiss 

4 Vapenamnesti 

Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion (HM 18/2010-2011)  

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till näringsutskottet. Godkännes? 

Godkänt. 

Diskussion. 

Ltl Fredrik Karlström 

Herr talman! Jag tycker personligen att den här motionen hellre skulle be-

handlas i lagutskottet än i näringsutskottet. Förmodligen kommer väl mot-

ionen knappt att behandlas alls eftersom session snart är slut. 

Om motionen tas upp till behandling så är tanken med motionen att man 

ska kunna lämna in vapen, som man har kommit över på olika sätt kanske 

genom dödsbon, arv eller på något annat sätt, till polisen. Det är tanken med 

motionen om vapenamnesti. På många andra ställen runtom i världen brukar 

man göra så här. Man öppnar upp ett fönster på en, två eller tre månader som 

innebär att man kan lämna in alla tänkbara vapen, olagliga och lagliga. Man 

registrerar inte ens vilken person som har lämnat in vapnen eller på vilket 

sätt man har kommit över vapnen. Man har rätt att lämna in det olagliga 

vapnet till polisen och ingen frågar någonting. 

Jag tycker att det är ett bra förslag. Jag har förstått att man redan idag på 

Åland kan lämna in vapen som man inte har licens för. Men då krävs det en 

förklaring till varför man har vapnet och på vilket sätt man har kommit över 

det. Har man ärvt vapnet eller fått det från ett dödsbo så är det ganska enkelt 

att förklara. Men om man har kommit över vapnet på ett mystiskt sätt så väl-

jer man att inte gå med vapnet till polisen för man har inte någon bra förkla-

ring. 

Jag tycker att man skulle kunna titta på att öppna upp ett sådant här föns-

ter som gör det möjligt för alla ålänningar att lämna in vapen till polisen, utan 

att behöva registrera sig och utan att behöva bli åtalad eller straffad för att 

man har det här vapnet. 

Finland ligger trea i världen när det kommer till antal vapen per capita och 

ett av de allra mest vapentäta områdena i Finland är Åland. Det är bara USA 

och Gemen som har med vapen per capita än Finland. Jag tror att det kan 

finnas ganska många vapen som kunde tas bort från vår omgivning och 

marknaden genom att införa en vapenamnesti. Tack fru talman!   

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, fru talman! Det här är ett bra initiativ. Jag trodde att det funge-

rade så här redan idag. Jag måste blotta min okunnighet nu. Man till-
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lämpar det många gånger från polisens sida när man får in vapen. Man 

är nöjd med att få bort vapnen. 

Som kuriosa kan jag nämna att vi hade polisdelegationsmöte i fre-

dags. Vi diskuterade om en dag som man hade haft i Föglö där man 

kunde lämna in vapen och ammunition. Det kom in väldigt mycket. Man 

ville påtala polisens arbetsuppgifter. Mängden ammunition, granater 

och elände som folk kom med tog tre veckor att förstöra för en polisman. 

Det finns väldigt mycket att ta vara på i bodar, uthus och överallt som 

kan vara till stor fara när det blir gammalt. Det kan vara bra att väcka 

frågan. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Fru talman! Jag har också förstått att det finns möjlighet att lämna va-

pen och ammunition till polisen, men det krävs en utredning på varifrån 

det kommer. Om man i sin ungdom har kommit över ett vapen på olag-

ligt sätt så vill man kanske inte gå till polisen och säga att man vill lämna 

in vapnet och säga att man kanske har stulit det eller något annat dumt. 

Då blir vapnet hemma i garderoben istället. Detta kunde vara ett sätt att 

få bort vapen som är olagliga och inte ska finnas i vår omgivning. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras 

till näringsutskottet.  

Remiss 

5 Utvärdering av förebyggande ungdomsarbete 

Ltl Mika Nordbergs hemställningsmotion (HM 20/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet. Godkännes? 

Godkänt. 

Diskussion. 

Ltl Mika Nordberg 

Fru talman! Jag vill passa på att presentera min motion nr 20 gällande utvär-

dering av förebyggande ungdomsverksamhet.  

Den förebyggande insatser som organisationer inom tredje sektorn samt 

delar av offentliga sektorn, t.ex. fältarna och fritidsverksamheter, uträttar bör 

utvärderas. Detta för att visa på vad dessa satsningar på förebyggande insat-

ser kostar gentemot den kostnad som uppstår för åtgärder av ungdomar som 

redan hamnat snett i vårt samhälle genom t.ex. användandet av droger. Mo-

dell för denna utvärdering finns bl.a. i Örebro. Modellen kallas ÖPP, Öre-

bropreventionsprogram. Det gäller att kartlägga medel som satsas på före-

byggande verksamhet. I kommunerna kommer det på agendan upp stora 

kostnader som uppstår för ungdomar och andra som behöver tas hand om för 

att de har kommit snett p.g.a. utnyttjande av droger, alkohol och annat. 

Jag tror att det skulle vara väldigt bra för oss beslutsfattare att ha en ut-

värdering att falla tillbaka på när det gäller att visa vad satsade pengar i före-

byggande syfte sparar in för framtiden. När en person har hamnat så långt att 

personen har behov av vård så blir vården otroligt dyr. Skulle vi istället ha 

satsat på förebyggande verksamheter och stöda Fältarna och föreningar så 

tror jag att det skulle vara mycket billigare för samhället. Tack. 
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Ltl Åke Mattsson, replik 

Jag kan inte låta bli att ta en replik nu också. Det är ett bra initiativ. Jag 

tycker att det är en viktig fråga som bör lyftas fram, vilket vi också har 

konstaterat från social- och miljöutskottet tidigare. Vi gjorde ett utlå-

tande till EU-meddelandet där vi föreslog att ÅSUB skulle göra en ut-

redning över den tredje sektorn. Tredje sektorn är verksam i många 

andra sammanhang också, men ungdomsarbetet är väldigt viktigt. När 

man en gång gör en utredning så borde man titta över helheten. Det är 

det frivilliga arbetets år. Hur mycket frivilligt arbete görs det på Åland? 

Hur mycket är arbete värt och hur mycket extra input behöver man ha 

för att man ska fortsätta att hålla det frivilliga arbetet vid liv? Det är bra 

att man lyfter frågan. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Det är väldigt positivt att det är på gång. Jag hoppas att ÅSUB:s under-

sökning hinner verkställas trots att det är valtider. Vi får hoppas att 

ÅSUB kan komma med det här. Varje euro som vi satsar i förebyggande 

syfte så tror jag att kommer till nytta längre fram. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Det var faktiskt en valundersökning på gång i höstas. Vi tyckte att det 

här var betydligt mer angeläget än vad valet skulle ge längre fram. Vi ska 

hoppas att undersökningen kommer. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras 

till kulturutskottet. 

Remiss 

6 Demokratiprojekt för elev- och studeranderåden 

Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion (HM 41/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet. Godkännes? 

Godkänt. 

Diskussion. 

Ltl Camilla Gunell 

Som följd av den ungdomspolitiska debatt som vi hade här i lagtinget för ett 

tag sedan så borde det finnas en stor politisk enighet om att det är viktigt att 

gå vidare och stärka barns och ungas möjligheter att bli hörda och få delta i 

de demokratiska processerna. Demokrati är något som man behöver lära sig 

och behöver ha redskap att kunna hantera. Därför är det viktigt att det finns 

vuxna som både kan coacha och vägleda barn och unga i att vilja påverka, att 

stå på sig, att hitta konstruktiva vägar och att bli en aktiv del i hur vi formar 

vårt samhälle i stort och i smått.  

Eftersom barn och ungdomar är i skolan väldigt mycket av sin tid är just 

skolorna mycket viktiga för att utveckla det demokratiska arbetet, särskilt ge-

nom elevråden. Elevråden skulle kunna utvecklas på Åland. Idag finns det 

helt säkert mycket goda exempel i skolor där det fungerar bra. Man kan säga 

att det i dagsläget är ojämnt. 

Det betyder att landskapsregeringen behöver ha ett större grepp om att ut-

bilda elevråden. Till det behövs resurser, utbildning och coaching. 
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Därför föreslår jag och ltl Aaltonen i den här motionen att landskapsrege-

ringen initierar ett flerårigt demokratiprojekt i skolorna i syfte att stärka elev-

råden och de studerandes möjligheter att påverka. Det är ett arbete som 

borde finnas både på grundskolenivå och på gymnasialnivå. 

Vi tror helt säkert att det är viktigt att lära sig vara med i de här samman-

hangen och att också kunna se att det som man är med och säger sin åsikt om 

går att förverkliga. För att bli en demokratisk människa så måste man också 

ha möjlighet att pröva detta i riktiga livet. Då behöver man verktyg och kun-

skap.  

Kulturutskottet lägger väl antagligen den här motionen i papperskorgen 

som alla andra motioner sedan när valet kommer. Jag hoppas åtminstone att 

budskapet går fram hos någon och att de ansvariga, tyvärr är inte någon här 

idag, ser till att någonting av det här bärs vidare. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Tack, fru talman! Jag håller med om mycket av det som ltl Gunell sade. 

Jag tycker att det är bra att flera olika partier har tagit upp de tankar 

som dök upp i ungdomsdebatten. Det är en bra signal för ungdomarna 

att vi får elevråden och studeranderåden att fungera ännu bättre. Det är 

en bra demokratisk skolning.  

När jag läste den här motionen så står det att landskapsregeringen 

skulle ta att särskilt ansvar för det här. Det blev lite oklart för mig på vil-

ket sätt. I presentationen nämnde ltl Gunell att landskapsregeringen 

borde ta ett större grepp. Jag han ingenting emot förslaget, jag tycker 

det är mycket bra. Men jag tror att förslaget skulle vinna på om huvud-

motionären ytterligare kunde förklara på vilket sätt landskapsregering-

en skulle ta det större greppet. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Med större grepp menar jag ett heltäckande ansvar över Åland, där man 

initierar ett flerårigt projekt och jobbar på ett systematiskt sätt med de 

här frågorna. I skolorna, som är både barnens och pedagogernas arbets-

platser, är det viktigt att man införlivar de studerandes synpunkter på 

hur arbetsplatsen ska fungera. Jag tror att ett sådant projekt kunde få 

gott stöd om man t.ex. tog hit föreläsare från annat håll som har jobbat 

med den här typen av frågor från tidigare. Att jobba med demokrati är 

ett kunskapsområde. Det är kanske inte ett kunskapsområde som någon 

lärare på Åland är specialist inom. Men de personerna finns och de går 

också att ta till Åland för att initiera, diskutera och få demokratin så 

brett utspritt som möjligt över hela Åland, både i grundskolan och i 

gymnasialstadiet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, fru talman! Det är ett bra initiativ. Det gäller att surfa på vågen 

som är just nu. Det är ett stort intresse bland ungdomarna när det gäller 

politik. Under en tidigare helg var det ungdomsdebatt här i salen. I den 

debatten var det ganska stor brist på politiker. Det beror inte på bris-

tande intresse utan på att politikerna är ganska upptagna i maj och man 
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har svårt att komma ifrån. Det var glädjande att det dök upp ett trettio-

tal ungdomar. Man blev mäkta imponerad att man redan nu har lyckats 

skola ungdomarna väldigt bra. Ungdomarna är otroligt kunniga, debatt-

glada och de kan debattera väldigt bra. Det vet hur de ska bete sig. Vi ska 

inte tappa bort det som är på gång, utan vi ska också se till att det blir en 

bra tillväxt. Det är ett bra initiativ. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag tackar för det stödet. Jag hoppas att vågen av unga politiker håller i 

sig och inte bara är ett tillfälligt fenomen som dör ut efter en tid. 

Jag tror också att politik kan bedrivas inom idrottsrörelsen, t.ex. unga 

idrottsaktiva driver idrottspolitiska frågor och Scouterna driver scout-

frågor osv. Att driva en fråga och att påtala någonting som är viktigt att 

åtgärda, det kan odlas i alla typer av organisationer där ungdomar finns 

och inte bara i de politiska grupperna. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitte-

ras till kulturutskottet. 

Remiss 

7 Specialenhet för skolbarn med särskilda behov 

Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 52/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet. Godkännes? 

Godkänt. 

Diskussion. 

Ltl Carina Aaltonen 

Fru talman! Den här motionen handlar om en specialenhet för skolbarn med 

särskilda behov, dvs barn som inte klarar av dagens grundskola och dess pe-

dagogiska arbetssätt i den form skolan har. 

I den allmänna 9-åriga grundskolan bedriver man idag undervisning för 

alla barn i åldern 6-18 år, med undantag för vissa elevgrupper som har speci-

ella behov, träningsundervisningen i Jomala är ett sådant exempel. Inom ra-

men för den ordinarie grundskolan har man timresurssystemets möjligheter 

att förändra elevgruppernas storlek, så att man kan jobba med färre barn i 

vissa skolämnen, medan en större grupp jobbar separat. Detta har inte kun-

nat tillgodose de behov som elever med sociala och emotionella problem har. 

Antalet barn med olika sociala och emotionella problem ökar, tyvärr.  

Svårigheter i elevens sociala levnadssituation påverkar elevernas möjlig-

heter att tillgodogöra sig undervisningen i den ordinarie grundskolan. Elever 

som misslyckas med skolan väljer till sist att inte gå till skolan, de skolkar el-

ler blir störande för andra elever. Den negativa spiralen växer och tenderar 

att bli en belastning för både eleven, dess familj, lärare och skolkamrater.  

Speciallärarnas och skolpsykologernas uppfattning är att sociala beteende-

störningar visar sig i en allt tidigare ålder och tenderar att öka i omfattning. 

För att tillräckligt snabbt kunna möta och reagera på elevens svårigheter är 

det nödvändigt att i ett tidigt skede erbjuda barnet och familjen det stöd och 

den hjälp som är nödvändig för att utvecklingen ska förändras i positiv rikt-

ning.  
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Idag har integration av dessa elever i grundskolan varit alternativet. Kom-

munerna har skräddarsytt dyra lösningar med enskilda lärare och assistenter. 

Ibland anställer man också elevernas föräldrar som febrilt försöker hjälpa 

dessa elever. Ibland kan det bli aktuellt att skicka dessa elever till specialen-

heter i Finland eller i Sverige. Dessa lösningar blir mycket kostsamma och be-

lastar en liten kommuns både skol- och socialbudget mycket hårt.  

Socialdemokraterna, ltl Camilla Gunell och undertecknad, föreslår därför, 

att en specialenhet inrättas inom grundskolans allmänna undervisning, där 

elever med sociala störningar samt deras föräldrar får sina behov tillgodo-

sedda. Elevunderlag finns för en specialenhet redan om man betraktar enbart 

elever med grava sociala störningar. 

Det som är viktigt för oss är att den här motionen inte ska uppfattas som 

att vi vill flytta elever med problem från sin hemskola för att det ska göra det 

lättare för skolan och lärarna. Målet är att stärka den elev som har svårighet-

er och dennes familj att komma ur problemen. Det är också viktigt att eleven 

får bo kvar hemma, att man bryter sitt beteende och att man får verktyg och 

nycklar för sociala och emotionella problem samt att man får framgång i sina 

studier. Det är viktigt för barnen och ungdomarna att bli sedda. De mår inte 

bra i dagens skolsystem. I det här förslaget ser man individen. 

 Denna specialenhet kunde eventuellt placeras på Jomala gård i nuvarande 

Naturbruksskolans lokaler. Där finns tillräckliga utrymmen för att bedriva en 

mångsidig och praktisk undervisning. Det finns också djur och annat som 

också kan vara till nytta för elever med de här problemen. Undervisningen 

ska bedrivas så att enhetens verksamhet inte integrerats i en annan skolas 

verksamhet. Det ska vara en helt egen separat liten resursskola. Man kan 

tänka sig att samarbeta med speciallärare, skolpsykologer och sociala myn-

digheter.   

Vi föreslår att man tillsätter en arbetsgrupp med uppdrag att göra upp en 

detaljerad plan för hur skolformen ska fungera utgående från landskapets och 

kommunernas möjligheter, finansieringsmöjligheter och filosofi. Målsätt-

ningen är att verksamheten skulle kunna inledas redan hösten 2012. Tack, fru 

talman. 

Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Fru talman! Ltl Aaltonen tar upp en viktig sak, utbildning och undervis-

ning för barn med särskilda behov. Det är väldigt mångfacetterat, det 

finns så många olika grader av behov. Vad jag förstår av det här så är det 

mera det sociala behovet som ltl Aaltonen och socialdemokraterna tar 

fram. PISA-undersökningen visar att det här är den bästa formen. Vi har 

erfarenheter från södra Ålands högstadiedistrikt angående Lyckan. Man 

samlade ihop elever med särskilda behov tills föräldrarna önskade att 

barnen skulle integreras några dagar i veckan i sina hemskolor. Det blir 

väldigt krångligt för dessa barn. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Det är sant att vi har erfarenheter från Lyckan. Där handlar det om un-

derpresterande barn som behövde specialundervisning. I den här mål-

gruppen är de inte speciellt många, men de är inte under intelligenta. De 

är normalbegåvade barn som har sociala svårigheter. Vi har många ex-

empel i nästan alla åländska skolor där man måste anställa extra assi-
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stent, extra enskilda lärare och i vissa fall även föräldrar. Ibland måste 

man också skicka barnen till skolor i Finland eller Sverige. 

Detta skulle vara en liten enhet som skulle jobba just med dessa spe-

ciella och specifika sociala och emotionella behov. 

Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Tack, fru talman! Det är inget fel på det här initiativet. Jag vill att man 

tittar noga på om det är det bästa alternativet. Om det är bra att ha dem 

på ett ställe när det gäller normalbegåvade ungdomar? Blir det då en B-

skola? Kanske de eleverna blir hånade och undervärderade. 

Andemeningen med min replik är att man måste titta noga på det här. 

Jag har inte svaret, jag bara ifrågasätter det. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Fru talman! Jag förstår att man ifrågasätter. Jag var först också funder-

sam. Det här är frågor som skolpsykologer och speciallärare på Åland 

har lyft. De vill verkligen att man ska gå vidare med det här, tillsätta en 

arbetsgrupp och utreda hur man skulle kunna ha en liten specialenhet 

för barn med stora koncentrationssvårigheter. Målet måste vara att de 

här eleverna ska kunna återgå till normal skolgång efter några terminer. 

Man jobbar med hela familjen och med fritidssysselsättningar osv. Det 

ska finnas ganska många olika sorters resurspersoner för att få styr på 

elevernas hela livssituation och vardag.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Tack, fru talman! Eftersom jag själv är ADHD-coach tycker jag att det 

här initiativet är mycket bra. Undersökning i Finland visar, att ADHD-

center och Invalidförbundet har den åsikten att barn med sociala funkt-

ionshinder ska ha rätt att inte känna sig annorlunda. De ska vara till-

sammans i en liten klass med specialstolar, kontorsstolar. Jag har be-

sökt sådana klasser. Jag tycker att det här är mycket intressant. I riket 

finns det sådana klasser och det är bra. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Fru talman! Det finns också alternativskolor eller resursskolor, både i 

Finland och i Sverige där man har uppnått framgångsrika resultat. Jag 

tror också att Åland skulle vara i behov av en sådan skola, vilket åt-

minstone våra skolpsykologer och speciallärare anser.  

Jag hoppas att den här motionen kan få en snabb behandling i kul-

turutskottet och att man snarast kan tillsätta en arbetsgrupp som får i 

uppdrag att se över möjligheterna att inrätta en specialenhet. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitte-

ras till kulturutskottet. 

Remiss 

8 Frästa räfflor i mitten på tvåfältsväg 

Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 9/2010-2011) 
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Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkännes? God-

känt. 

Diskussion. 

Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! I morse när jag läste den här motionen igen såg jag de stavfel och 

syftningsfel som fanns i motionen. Jag brukar vara ganska noga med sådant. 

Det har varit många utläggningar idag så jag tänkte ha en liten frågesport för 

lagtingsledamöterna här på eftermiddagen. Man kan undra var texten kom-

mer ifrån som jag läser upp nu: "Frästa räfflor i vägens mitt leder vidare till 

att förare sänker sån hastighet och har ett längre avstånd till vägens mitt. 

Räfflor i vägens mitt kan vara ett alternativ till åtgärd på svenska landsvä-

gar som inte är tillräckligt breda för att ha mittbarriärer t.ex. vajertäcke. Vi 

körning på räfflor är förarens dels en ljudupplevelse, dels vibrationer i for-

donet, i sätet och i raten. Dessa signaler skulle kunna förhindra att föraren 

ofrivilligt överskrider mittlinjen t.ex. beroende på att denna är trött eller 

distraherad." Jag tror att jag slutar här. Den här texten kommer från svenska 

Vägverkets hemsida. När jag började fundera på detta så tog jag kontakt med 

trafikavdelningen här. Jag fick en länk till svenska Trafiksäkerhetsverket och 

tittade på den. Vi är ibland kritiska till att man är dålig på svenska på den 

finska sidan, men det kan synbarligen också vara dåligt med svenska på den 

svenska sidan. Ett tips är att man ska vara försiktig när man kopierar in tex-

ter från andra forum. Det är åtminstone viktigt att man läser texten väldigt 

noga. 

Fru talman! Landskapsregeringens uppgift är att genom trafikavdelningen 

upprätthålla, utveckla och förnya landskapets infrastrukturella trafiknät så 

att trafikanternas förväntningar på en säker trafik tillgodoses. Trötthet och 

dålig sikt är ofta förekommande orsaker till olyckor. 

Frästa räfflor i mitten på en tvåfältsväg är med all sannolikhet en bra åt-

gärd för att minska antalet olyckor som beror på trötta och distraherade fö-

rare som omedvetet lämnar körfältet. Frästa räfflor i vägens mitt leder vidare 

till att förare sänker sin hastighet och har ett längre avstånd till vägens mitt. 

Det är en bra trafiksäkerhetsåtgärd.  

Min förhoppning med den här hemställningsmotionen är att landskapsre-

geringen i försökssyfte inför räfflor på några av de mest trafikerade vägarna. 

Mot bakgrunden av detta hemställer jag om att en kartläggning genomförs av 

på vilka vägsträckor införande av frästa räfflor skulle ha den bästa vägsäker-

hetseffekten. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Jag delar ltl Anders Erikssons syn på att trafiksäkerheten är 

väldigt viktig. Det är landskapsregeringens absoluta målsättning att för-

söka minska ner antal olycksfall på våra vägar till en så låg siffra som 

bara är möjligt.  

Frästa räfflor i mitten på tvåfältsvägar har inte funnits speciellt länge. 

Enligt den information som jag har fått så är det delvis ännu på experi-

mentstadiet. 

Jag tycker ändå att det är ganska intressant det här som ltl Anders Er-

iksson för fram. Jag ska mer än gärna återigen diskutera det på avdel-
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ningen om det finns möjlighet att komma vidare med det inom en över-

skådlig framtid.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Som jag också sade i min presentation så pratade jag med trafikavdel-

ningens tjänstemän för att höra hur man såg på detta och om det kunde 

vara en bra idé eller inte.  

Med frästa räfflor tänkte jag från första början att det skulle vara på 

sidan av vägarna för att man på det sättet skulle vakna till och man hål-

ler på att hamna på sidan om. I Sverige har det visat sig i trafiksäkerhets 

hänseende att det är betydligt viktigare att man har frästa räfflor i mit-

ten just för att undvika frontalkrockar.  

Vi måste också vara medvetna om att detta leder till ett ökat slitage på 

vägarna, tjällossning och sådant kan förekomma. Oavsett detta så tycker 

jag att det är så pass intressant så att man borde titta på det här. Jag är 

väldigt tillfreds med den omedelbara responsen som kommer från tra-

fikministern. Jag tolkar att vi båda två ser det här som ganska intres-

sant. Det bådar bra. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman 

Fru talman! Det här är en bra motion. Det kan jag säga för fru talman hade en 

likadan motion den 13 mars 2008 där klämmen lyder; " lagtinget hos land-

skapsregeringen hemställer om att vägmarkering med frästa räfflor införs 

på Åland." Det finns mycket kunskap att hitta om detta på Internet. Det här 

är nog inte på försöksstadiet längre. Det har funnits en längre tid runt om i 

Europa, särskilt i Sverige har man gjort försök med det här. Det finns delvis 

frästa räfflor men det finns också vägmarkeringar som är målade på ett så-

dant sätt att det börjar låta i bilen när man kör över markeringarna. Tjockt 

färglager som vägmarkering är ännu vanligare eftersom det har visat sig att 

frästa räfflor kan ställa till med tjälskador och andra skador i beläggningen. 

Beläggningen blir tunnare och svagare längs randen av de frästa räfflorna. 

Det här är effektivt för att minska trötthetsrelaterade olyckor.  

Den här texten som huvudmotionären läste upp kommer från Vägverkets 

hemsida. Jag undrar om texten numera är rättad, annars kanske den borde 

rättas. 

Den vägtyp som vi har på Åland är kanske den allra farligaste. När det bör-

jar bli bredare tvåfältsvägar får man mycket olyckor där fordon frontalkrock-

ar. Två fordon i 90 kilometer i timmen som krockar är den allra värsta typen 

av olycka. Det är dubbelt mera krockenergi än ett fordon som kör i någonting 

som står stilla vid sidan av vägen, vilket ju inte heller är bra. 

Om man får en påminnelse om man håller på att somna, får sjukdomsat-

tack eller om man är ouppmärksam och håller på att uppdatera sin status på 

Facebook och det börjar burra i ratten, då förstår man att styra tillbaka upp 

på vägen eller bort från den andra sidan.  

Det här är nog en satsning som man borde överväga. Det kan enkelt göras, 

på vissa vägar byter man helt enkelt metod att måla mittlinjen. Då uppnår 

man samma effekt som frästa räfflor, vilket kanske är en mer omständlig me-

tod. Det tycker jag att man skulle överväga på trafikavdelningen. Tack.  
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Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, fru talman! Det är också bra med frästa räfflor på sidan av vägen. 

Även när det gäller hastighetsbegränsningar så kunde det här tillämpas. 

När det ändrar till 70 eller 50 från en 90-väg får man känslan att det 

skakar till lite att nu är det en annan kvalité som gäller. För oss som vid 

vissa tillfällen har lite bråttom kan det vara bra med sådana här påmin-

nelser. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Talman! Det finns många sådana tillämpningar, t.ex. när man nu har 50 

km/h vid korsningen Kalmarnäs-Solberget är det väldigt obekant för 

dem som inte passerar där så ofta och är vana att köra 70 km/h. Nu gäl-

ler 50 km/ h. Man kunde då påminnas att nu är det ny ordning som gäl-

ler här. Man kunde ha frästa räfflor och måla hastighetsbegränsningen 

tydligt på vägen för att uppmärksamma hastighetssänkning, som ltl Åke 

Mattsson sade. När trafikmiljön i övrigt inte ändras så är det svårt att 

ändra beteende. Det finns också exempel på där stora breda 90-vägar 

har 70 km/h. På nya Godbyvägen finns det flera ställen där det ter sig 

onaturligt att sakta ner. Skulle man påminnas så här så skulle säkert 

flera kör sakta. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet?  Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras 

till lagutskottet. 

Remiss 

9 Internetbokningssystem för fordonsbesiktning 

Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion (HM 21/2010-2011) 

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

känt. 

Diskussion. 

Ltl Fredrik Karlström 

Tack, fru talman! Den här motionen är väldigt okomplicerad. Man förstår 

precis vad det betyder om man läser rubriken; Internetbokning system för 

fordonsbesiktningen.  

Jag tycker att man borde ha genomfört det redan för länge sen. Om det 

inte är i röret så hoppas jag verkligen att trafikministern tar det här till sig. Vi 

har faktiskt 2011. Det är ganska enkelt att ordna ett sådant här system som 

skulle underlätta betydligt för personalen på motorfordonsbyrån. Framförallt 

skulle det underlätta de långa telefonköerna som uppstår när man ringer och 

bokar eller ändrar en besiktningstid eller på något sätt har kontakt med mo-

torfordonsbyrån för att man ska besikta sin bil.  

Därför vill jag att landskapsregeringen tittar på att bokningssystem införs 

som gör det möjligt att boka tid och betala för besiktning av fordon via inter-

net. Idag kan man betala besiktningen på förhand och då får man automa-

tiskt en tid som ett datasystem sätter. Det datumet kanske inte alltid passar 

och då måste man ringa och ändra den tiden. Många av oss har säkert suttit 

ganska många timmar i telefonkö till motorfordonsbyrån. Det här skulle vara 
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ett sätt som underlättar för personalen och som skulle göra det mera kost-

nadseffektivt. Tack, fru talman. 

Minister Veronica Thörnroos 

Fru talman! Det är inte alltid som man får möjlighet att glädja oppositionen. 

Jag tror att ltl Fredrik kommer att bli glad idag. 

Redan i fjol inleddes arbetet med att revidera systemet vid motorfordons-

byrån och därigenom möjliggöra bokning för personbilar, lastbilar och paket-

bilar i samband med kontrollen. Systemet är fortfarande under arbete. Det 

kommer att fungera med en kod som man har på besiktningsbeviset, som 

man har i bilen. Det är med den koden som man sedan kommer att logga in. 

Det betyder att man inte behöver ringa och begära och få några specialkoder, 

utan det kommer att finnas på registerbeviset. Det betyder också att det är 

bara den som har tillgång till registretbeviset som kan göra en bokning.  

Under en övergångsperiod kommer man fortsättningsvis att använda sig 

av färdiga utskick tills man fått detta att landa riktigt snyggt.  

Ett litet problem, vilket jag är öppen med, är att få bokningssystemet kom-

patibelt med nätbankerna, vilket inte har visat sig vara så lätt. Så som det ser 

ut i dagsläget så kommer införandet att bli en tvåstegsraket. För det första att 

man kommer åt att boka och sedan så snart det låter sig göras, senaste i bör-

jan på nästa år, också koppla systemet till bankkoderna. Tack.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Tack, fru talman! Det var verkligen glada nyheter. Det är kul att den nya 

trafikministern har tagit krafttag och fått till lite ändring och förnyelse. 

Det är absolut jättebra. 

Sedan till detta med koder på registerutdraget. Det är kanske bra att 

det inte är bankkoderna. Det är alltid komplicerat med företag, som har 

olika sorters bankkoder, angående om en bil är registrerat på ett företag 

eller om den är registrerad på en privatperson. Men om man går på re-

gisterutdraget så tror jag att det är fullt tillräckligt. Jag är jätteglad, tack 

för det. Så här ska det gå till!  

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, fru talman! Jag har bara ett förtydligande. Kopplingen till nätban-

ken är när betalningen ska kunna ske, annars låter det sig inte göras. Jag 

känner att ltl Karlström och jag är helt överens. Det känns bra i denna 

kreativa timme, efter en lång dag.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras 

till lagutskottet. 

Remiss 

10 Riskkapitaltillgången 

Ltl Roger Janssons m.fl. hemställningsmotion (HM 48/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet. Godkännes? 

Godkänt. 

Diskussion. 
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Ltl Roger Jansson 

Fru talman! Jag vill börja med att anföra en rättelse i motionen. Rodnaden 

stiger i mitt ansikte när jag konstaterar att vi har stöpt om Ålands Investe-

rings Ab och att verksamheten har fallit i glömska därefter. Det ska naturligt-

vis vara Ålands Utvecklings Ab och förkortningen ska vara ÅUAB, i stället för 

ÅIAB. Sådant kan även hända den yngste. 

För ungefär exakt tio år sedan stöpte vi om Ålands Utvecklings Ab till 

någonting som skulle vara progressivt för den åländska näringslivsutveckl-

ingen. Vi hade länge noterat att, precis som idag, finns det gott om riskkapital 

på Åland. Det är ett riskkapital som är van med god avkastning. Därför att 

kraven på säkerhet är hög ifrån de stora riskkapital som finns i privata hän-

der på Åland.  

Bankerna är numera inte några riskkapitalister. Våra försäkringsbolag är 

det i viss mån men de har i princip ett årligt avkastningskrav på mellan 5-10 

procent. Det är sällan som nya investeringar ger det. Försäkringsbolagen har 

av tradition, särskilt Ålands Ömsesidiga, deltagit i riskkapitaltillförseln i det 

åländska näringslivet. 

Det kapital som finns, och som är beredd att ta vissa risker, är inte särskilt 

riskbenäget på Åland. Det gör att nya investeringar hos små entreprenörer 

och små produktutvecklare har väldigt svårt att få kapital och de har också 

svårt att få säkerhet, men det är en annan fråga.  

Kapitalet är viktigt. Därför gjorde vi om Ålands Utvecklings Ab till ett pro-

gressivt riskkapitalföretag som finns både östan- och västanhavs. 

Kapital som infördes inledningsvis 2001 var 1,5 miljoner euro. År 2005 till-

förde dåvarande landskapsregering ytterligare 1,6 miljoner euro. Idag finns 

ett investerat kapital från Ålands Utvecklings Ab på 3 miljoner euro i 18 inve-

steringar för tillfället. Det förvaltade kapitalet är 3,5 miljoner så det finns en 

liten reserv. 

Bland de 13 portföljföretagen som man har idag kan nämnas Leakomatic, 

Nordic Mold Tools, Carus och PBS. De är alla kända och relativt framgångs-

rika och till och med mycket framgångsrika när det gäller något av de företa-

gen. Därutöver har man ett mera passivt innehav i fem företag varav Plasto, 

Stallhagen och Air Åland är kända för oss alla. 

Under de här tio åren har man gjort fem stycken exit, avyttrade innehav. 

Det är en förhållandevis liten omsättning med andra ord. Det beror på att 

vanliga riskkapitalföretag har i allmänhet en exit efter ungefär fem år i medel-

tal, medan högriskkapitalföretag som det här har en längre exitperiod. Inom 

Ålands Utvecklings Ab räknar man med ett medeltal på åtta år före man kan 

göra avyttringar.   

Förutom att det vore dags igen att tillföra lite mera riskkapital i Ålands 

enda högriskkapitalföretag så skriver vi också i motionen att man skulle be-

höva ett betydligt mera samarbete med riskkapitalfonder särskilt i Finland. Vi 

har till exempel Sittra som idag i allmänhet säger att vi p.g.a. självstyrelsela-

gens utformning och finansministeriets inställning i de här frågorna så ges 

inte i åländska företag i allmänhet möjlighet att använda sig av deras utveckl-

ingskapital. Det minskar ytterligare utbudet av högriskkapital för åländska 

företag, både för sådana företag som finns och vill växa och för sådana som är 

helt nya. I Finland finns flera kapitalfonder än Sittras och de har vi egentligen 

inte tillgång till. Vi föreslår i motion att det skulle vara ett betydligt bättre 

samarbete med dem.  



  

  967 

Det har sagts att staterna i Norden idag minskar sitt deltagande på det här 

sättet i företagsutvecklingen. Det är en sanning som inte håller riktigt sträck. 

Jag har framför mig här en utredning om den svenska utvecklingen där man 

idag från statens sida har satsat 20 miljarder i den här typen av högriskkapi-

taltillskotts företag. Det är ungefär 30-40 olika fonder som man har för än-

damålet. De mest kända är Almi företagspartner med 5,4 miljarder kronor, 

Industrifonden med 3 miljarder kronor, Fouriertransform med 3 miljarder, 

Inlandsinnovation med 2 miljarder och Norrlandsfonden med 1 miljard 

svenska kronor. Det här är ingenting som är på väg ut, tvärtom, det utvecklas 

successivt.  

Det skulle därför finnas skäl för landskapsregeringen att igen komma med 

ett förslag till lagtinget om ytterligare kapitaltillskott så att innovationer 

kunde utvecklas i landskapet. Tack.  

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Det kom inte så många motioner från den moderata gruppen 

den här gången, men de som kom var däremot väldigt angelägna. Det här är 

kanske den mest angelägna motionen. 

Att se över alla blommor i den buketten av stödåtgärder av den här typen 

som vi faktiskt har är en utmaning för kommande landskapsregering. Inte 

bara Utvecklings Ab, det finns också Växthuset och samarbete med aktörer 

utanför Åland, som motionären nämnde. 

När det gäller aktörerna i Finland så exkluderas de ofta Åland av behörig-

hetsskäl. Det kanske skulle vara viktigt att se hur de jobbar och inte bara ta 

del av deras kapital. Det är kanske är så att man inte tar del av kapitalet utan 

man tar del av metoder och deras kontaktnät. Vi har bl.a. erfarit i finansut-

skottet att de här i instanserna har en väldigt proaktiv roll, de ringer aktivt 

upp företag och presenterar sina tankar kring företaget. Man säger vad man 

tycker att företag ska göra och presenterar vilka stödmöjligheter som finns. 

Då nappar förstås företagen för att de får hjälp utifrån. Det sysslar vi inte rik-

tigt med här på Åland. Här sitter man och tittar på telefonen och när den 

ringer så tar man upp den och är tillmötesgående. Det är kanske mera meto-

der, sätt att jobba och kontaktnät som är viktiga där, framförallt när det gäller 

exportföretagens möjligheter där de har systematiserat kontaktnät runt om i 

världen, som åländska företag inte får ta del av. Det är en stor brist, vilket vi 

också har erfarit i finansutskottet. 

När det gäller de lokala åtgärderna så tycker jag, i likhet med motionären, 

att man igen borde titta på Utvecklings Ab är och deras strategier. Man ska 

titta på hur länge man ska vara i de här bolagen, vilken exitstrategi man ska 

ha, hur mycket kapitalet som ska flyta runt och i vilken fas det ska ligga? Ska 

det vara närmare sådd finansiering än avkastande kapital? Frekvensbredden i 

riskkapital är ganska bred när det är okej att stiga av och låta någon annan ta 

över. Men det beror på vilken roll man tar sig i ett riskkapitalbolag. Det är 

precis som motionen i motiveringen säger, det är en fas som lite saknas här 

på Åland. Det finns gott om kapital att någorlunda säkra investeringar. Det är 

alltid mer eller mindre risktagningar i en investering. Det får inte vara så att 

det finns faser där man inte kan hoppa på utvecklingen och där det inte finns 

kapitalister att tillgå för satsningar. 

En annan sak som vi också har erfarit i finansutskottet är att man kanske 

borde samarbeta närmare med bankerna som idag inte har en riskkapitalist-
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roll men däremot har en väldigt viktig roll när det gäller rådgivning till före-

tag och hur de ska sköta sin finansiering. Särskilt hos små- och medelstora 

företag har banken ganska stor roll. Det är viktigt att samhället och banken 

pratar samma språk och hjälper till på samma sätt. Banken ser kanske brister 

som samhället kan väga upp och vice versa. De åländska bankerna känner ju 

det åländska näringslivet väldigt bra. Bankerna har mycket kunskap som man 

kan ge i utbyte. 

Hela den här buketten av stödåtgärder, riskkapital, Växthuset och samar-

bete med finländska fonder bör nästa landskapsregering titta på som en vik-

tig del av näringspolitiken. Det är nu 146 dagar kvar till valet, sedan börjar en 

ny regering ta form. Den här blombuketten bör uppdateras. Det är ganska 

länge sedan. Det var faktiskt tio år sedan det gjordes någon större förändring. 

Sedan har det rullat på. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag är också medveten om att hela den buketten behöver 

ses över. I anledning bl.a. av cleantech diskussionerna som har varit och 

det seminarium som hölls här för en tid sedan så valde jag att koncen-

trera mig på riskkapitalbiten, för det framfördes på det här seminariet 

igen att det var ett problem. Faktum är att den här typen av företag be-

höver ha en kritisk massa för att kunna fungera väl. Nu har man knappt 

att man klarar en anställd, men för övrigt har man inte möjlighet att ha 

några andra kostnader t.ex. att utreda företag, att vara progressiv och 

framåt och lyfta telefonen och föreslå saker och ting till entreprenörer. 

Man är låst i sin lilla ram. Därför borde man nu snabbt öka kapitaltill-

gången för det här företaget så att de kan bli lite större och köpa in 

tjänster också. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Det är säkert en korrekt iakttagelse och rätt uppfattning. Att det är vik-

tigt att man ger en av blommorna, Ålands Utvecklings Ab, de rätta förut-

sättningarna och har rätt strategi i den viktiga byggstenen. Vilken roll 

man nu förser Utvecklings Ab med när det gäller proaktiv näringspoli-

tik, den uppsökande verksamheten, har jag inte någon klar uppfattning 

om. Det är klart att den som eventuellt ska satsa kapital i ett bolag är 

med från början. Man ska ha en central roll när man går in i processen 

och inte bara få något serverat. Man måste få vara med från början. Det 

är säkert en klok idé. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras 

till finansutskottet. 

Remiss 

11 Nytt avgiftssystem för skärgårdstrafiken 

Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 26/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet. Godkännes? 

Godkänt. 

Diskussion. 
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Ltl Danne Sundman 

Herr talman! När en samhällsservice är belagd med avgifter innebär det inte 

bara intäkter utan också möjlighet att i viss mån uppmuntra brukarna till ett 

visst beteende i deras nyttjande av servicen. Det möjliggör ökad nyttjande-

grad av resurserna och därigenom ökad effektivitet. Ett exempel där man i 

större utsträckning kunde ha differentierade avgifter är kollektivtrafiken som 

helhet och speciellt inom skärgårdstrafiken. Avgifterna borde vara lägre på 

låglastturer över dygnet och under låg- och mellansäsong samt under de 

veckodagar lasten är låg. Vidare borde avgifterna uppmuntra användningen 

av miljövänliga fordon så att elbilar kunde ha rabatterade avgifter alternativt 

vara helt avgiftsfria. Samtidigt är det en utmaning att få ett enkelt och använ-

darvänligt avgiftssystem som inte kräver alltför stor administration centralt 

och ombord på fartygen. För detta finns idag lösningar som används med 

framgång på andra ställen och som baserar sig på t.ex. mikrobetalning med 

mobiltelefon och/eller på förhand via internet. Denna kunskap finns hos 

åländska företag som är framgångsrika på världsmarknaden inom denna sek-

tor. 

Förslaget kan inledningsvis innebära kostnader i investeringar i nya sy-

stem och utredningar av strukturen men på sikt leda till högre effektivitet 

med bibehållen eller ökad grad av avgiftsfinansiering och torde sålunda på 

sikt vara kostnadsneutralt eller innebära ökade intäkter för samhället. 

Det är viktigt att fundera på de här frågorna i samband med kortruttsmed-

delandet. Jag har inte nagelfarit kortruttsmeddelandet i detalj. Särskilt om 

man börjar fundera på stora satsningar som t.ex. en fast förbindelse så är av-

giftsfinansieringen en viktig byggsten som intäkt, men också för att styra be-

teendet på ett visst sätt för att kunna flytta last från en tid till en annan. Det 

här borde man i större utsträckning fundera på.  

Det är också väldigt viktigt att använda sig av ny teknik, automatavläsning 

som det finns flera exempel på idag i vår närhet, t.ex. bilskatten i Stockholm. 

Eller att man betalar per SMS så att man har betalat redan när man kommer 

ombord eller in i tunneln. Det här är tekniker som finns österut eller västerut. 

Det här systemet används på spårvagnen i Helsingfors. Vi är hopplöst efter i 

utvecklingen. Det kräver personella resurser som tär på andra viktiga funkt-

ioner ombord när det gäller lastningen osv i en stressad turlista.  

Här borde man verkligen ta tag i teknikutvecklingen och ta del av möjlig-

heterna som tekniken erbjuder tillsammans med ett genomtänkt avgiftssy-

stem.   

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Jag noterar att ltl Danne Sundmans tankegångar i mångt och 

mycket överensstämmer med mina och landskapsregeringens. Vi är 

hopplöst efter vad gäller avgiftshanteringen inom skärgårdstrafiken och 

också delvis inom bussystemet. Vi borde se till att vi skapar ett system 

som är kompatibelt mellan färjor och övrig kollektivtrafik. Det är ett 

måste. Ny teknik, SMS-service, möjlighet att betala via automat i ham-

nar och på andra ställen är absolut den vägen som vi ska gå.  

Vi har påbörjat det här arbetet på trafikavdelningen i samverkan med 

Ålandstrafiken. Vi kommer inte att hinna få det färdigt inom den här 

mandatperioden. Vi lägger grunden för det fortsatta arbetet.  
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Ltl Danne Sundman, replik  

Jag har inte läst kortruttsmeddelandet i detalj. En sådan omdanande 

strategi där mycket ska ändras när det gäller strukturen på skärgårdstra-

fiken så då borde man också fundera på att ta med den här utvecklingen. 

Om man för flera miljoner euro får några minuter kortare färjpass så är 

det jätteviktigt att det verkligen blir kortare och inte sedan fördröjs av 

sådana administrativa åtgärder som att ta upp avgifter. Sådana här sy-

stem snabbar på lastning och lossning och kanske under hög belastnings 

tid gör att en tightare turlista fungerar istället för att inte fungera för att 

man måste ta avgifter. En sådan detalj som att uppbära avgifter sätter 

käppar i hjulet för en smidig trafik. Det här borde man absolut ta med. 

Man borde på ett strategiskt plan välja inriktning på vilken teknik man 

ska gå in för så att man inte gör fel satsning. Det kan vara svårt att sia i 

vilken teknik man ska välja. Det finns framgångsrika företag på Åland 

som har gjort det här åt kunder runt om i världen .    

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Som jag sade i den tidigare repliken så är det här arbetet redan 

påbörjat. Arbetet går framåt sakta men säkert. Det kommer att ta ett tag 

innan det är färdigt.  

Beträffande avgiftshanteringen så finns det nämnt i kortruttsmed-

delandet. Det är en så pass övergripande sak som väl ska diskuteras här i 

lagtinget. Det investeringar som vi gör i kortrutt ska ju stå sig politiskt 

över flera mandatperioder. Jag välkomnar också den delen i diskussion-

en när vi tar upp kortruttsmeddelandet.  

Ltl Danne Sundman, replik  

Herr talman! Det är bra att man har den inställningen från landskapsre-

geringens sida. När man pratar tunnelprojekt och ser på de projekt som 

har förverkligats runt om i Norden, i Norge, Island och på Färöarna så 

är just avgifterna en viktig del av finansieringen. Där finns det en accep-

tans för att betala lite för den kraftigt förbättrade trafik som man får när 

man har en fast förbindelse som är igång dygnet runt. Man ska inte vara 

blyg för att åtminstone diskutera det. Det har varit väldigt eldfängt detta 

med avgifter. Jag tror att med dagens ekonomiska situation, och möjlig-

heten som avgifterna ger, så kan det vara en skillnad att få ihop kalkylen 

mellan att kunna bygga en tunnel och inte kunna bygga en tunnel. Jag 

tror nog att brukarna har beredskap att betala en avgift för att t.ex. åka i 

tunneln.  

 Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras 

till finansutskottet. 

Remiss 

12 Förkortad Föglöförbindelse 

Ltl Roger Janssons m.fl. hemställningsmotion (HM 49/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet. Godkännes? 

Godkänt. 

Diskussion. 
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Ltl Roger Jansson  

Herr talman! Den 14 mars 2011 är den här motionen undertecknad. Då hade 

vi ingen förhoppning om att vi skulle få ett kortruttsmeddelande. Vi hade till 

lagtinget fått så många löften under så lång tid om ett kortruttsmeddelande 

så att vi hade givit upp hoppet.  

Vårt resonemang från moderaternas sida i skärgårdstrafiken går ut på att 

vi först måste börja med Föglötrafiken. Föglö kan sedan vara ett centrum för 

hela den övriga skärgårdstrafiken. Där skiljer vi oss lite från andra, men vi 

tror att vi med tiden kommer att nå enighet även i den frågan.  

Landskapsregeringen vill i sitt kortruttsmeddelande bibehålla det gamla 

H:et, som sedan blev ett N när Kumlinge fick sin egen trafik till i Lumpar-

land. Det var inte så som det var meningen, det var meningen att det skulle 

vara ett H från början. Vi tror inte längre på H:et. Vi tror faktiskt mera på att 

södra linjen binds ihop med norra linjen och fastlandet binds ihop med norra 

linjen och mindre på södra linjen i framtiden. Det här är naturligtvis diskuss-

ioner som är 20-30 år fram i tiden. Nästa regering kommer att få ta ställning 

till frågar på basen av kortruttsmeddelandet som den här landskapsregering-

en nu tacknämligt men väldigt sent har levererat. 

Den här motionen gäller grundförutsättningen för att skärgårdstrafiken i 

framtiden ska kunna göras kostnadseffektiv och anpassas till utvecklingen av 

priserna på fossila bränslen som redan har exploderat och som rimligen fort-

sättningsvis kommer att öka i hyfsad snabb takt. Detta, tillsammans med de 

dyraste sjöavtal som existerar på planeten Tellus och som borde vara en stor 

turistattraktion egentligen, gör att skärgårdstrafiken successivt måste mini-

meras. Om man inte gör någonting åt systemet måste man ha så lite trafik 

som möjligt eftersom varje nautisk mil man kör person är erbarmligt dyr.  

Det är viktigt att man kommer snabbt framåt med utvecklingen av 

kortruttstrafiken som sedan kommer att basera sig på andra typer av sjöavtal. 

Då måste man börja med att effektivera trafiken till Föglö. 

Jag som hör till dem som har varit med lite längre, som någon till här i sa-

len har varit, vet att det här är ingen ny sak. Redan i slutet på 80-talet och i 

början av 90-talet var det högaktuellt att korta, dvs halvera, passet Degerby-

Svinö och att börja utbyggnaden från Föglöhållet. Färdiga ritningar fanns 

inte, men färdiga skissritningar fanns. Sedan har några innovatörer kommit 

på att det här inte var någon bra idé utan att det skulle vara bättre med en 

tunnel. Efter många års hopande och roende så kan man säga att de flesta har 

insett nu att tunnel är en orealistisk lösning, åtminstone i den form som den 

var skissad tidigare, med de säkerhetskrav som finns idag på tunnellösning-

en. Kostnaden blir alldeles orimlig för den lilla obetydliga trafik som det här 

är frågan om. Även sommartid är trafiken relativt obetydlig när man jämför 

med andra ställen där man har dyra trafiklösningar. 

Jag har idag kunnat ta del av landskapsregeringens kortruttsmeddelande 

just när det gäller den här delen. På ett förnämligt sätt har man valt att dra 

vägen från Degerbylandet ut till Furuholm, Långholms förlängning västerut, 

och på västra sidan från Svinö till Mattholm. I mina skisser i den här motion-

en hade jag tänkt mig ett något kortare färjpass, från Stora Tistronholmen till 

antingen Furuholm eller ännu kortare till Jödö, väster om Skråvsö. 

Det här är teknikaliteter som man får titta på. Huvudsaken är att vi är 

överens om principen att vi borde för en lägre årskostnad få en betydligt 

bättre trafik på Föglö, så att resten av skärgården successivt kan anslutas till 
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Föglö, med början på Kökar och Sottunga. Då förbättrar vi också deras trafik 

särskilt vad gäller turtätheten. Att turtätheten är någorlunda frekvent är det 

viktigaste för skärgårdsföretagen och för dem som bor i skärgården. Turtät-

heten hotas idag av den enorma kostnadskostym som vi har i skärgårdstrafi-

ken.  

Storfärjornas tid är uppenbarligen förbi och flakfärjornas tid är framför 

oss. Precis som landskapsregeringen själv konstaterar så är det frågan om 20-

30 års utveckling före det här kan förverkligas. Vi borde snabbt vara överens 

här i lagtinget om att vi måste börja med Föglö. Min uppfattning är samma 

som de flestas uppfattning var i början på 90-talet, att man börjar från Föglö 

och bygger västerut. Sedan får man se vad det blir för lösning. Det kan nämli-

gen också bli en tunnellösning i det här passet så att man från Stora Tistron-

holmen till Långholm drar en tunnel som bara är hälften av den längd som 

var planerad över till Bråttö. Det är framtida frågor som man kan ta när det 

behövs och kalkylera på förhand.  

Jag hoppas, herr talman, att den här motionen kan ligga och vila i finans-

utskottet. Jag kräver ingen behandling av motionen eftersom vi från modera-

ternas sida inte heller vill ha någon utskottsbehandling på landskapsrege-

ringens kortruttsmeddelande. Vi har debatt här och sedan är det nästa rege-

ringsprogram som måste innehålla riktlinjerna för den kommande perioden. 

Det är nästa landskapsregering som får ta de konkreta förverkligandefrå-

gorna till nästa lagting. Tack. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Mycket av det som framkommer i de tankegångar som ltl Roger 

Jansson har redogjort för är i linje med det som landskapsregeringen 

presenterar i sitt kortruttsmeddelande. Jag delar helt ltl Roger Janssons 

uppfattning om att vi ska ha en bred och livlig diskussion här i lagtinget. 

För det här är oerhört viktigt. Jag känner också att vi har en samsyn. Vi 

står nu vid ett vägskäl. Om vi inte satsar på ett utvecklat kortruttsystem i 

skärgården och om vi inte är beredda att tillsammans arbeta fram det så 

då tror jag nog att skärgården inte har en framtid längre. Jag ser fram 

emot en livlig diskussion. 

Ltl Roger Jansson, replik  

Talman! Jag är för min del glad att det här förslaget faktiskt kommer 

från en centerminister. Det har funnits en konservatism när det gäller 

skärgårdstrafiken i centerpartiet genom åren. Det har varit svårt att få 

genomslag för den här typen av nytänkande. Jag är för det första väldigt 

tacksam för det. 

För det andra när jag ser på det sjökort som jag ritade på när jag skrev 

den här motionen och jämför med grundkartan som landskapsregering-

en har levererat till oss så är det väldigt lika. Det bör ge goda förutsätt-

ningar att vi nästan i total enighet kan komma vidare i den här frågan 

och att vi börjar med Föglötrafiken. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Mika Nordberg, replik   

Talman! Jag vill också från obunden samlings sida säga att vi har en 

långt samgående syn på situationen i skärgårdstrafiken och de eventu-

ella utbyggnader som bör ske. Vi tror också att Föglö är en väldigt viktig 

start. Speciellt när det gäller att förverkliga Föglösidan, Furuholm till 

Degerby, tror jag att vi i princip skulle vara klara att ta ett spadtag i 

morgon om det skulle krävas. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitte-

ras till finansutskottet. 

Remiss 

13 E-recept 

Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion (HM 19/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. God-

kännes? Godkänt. 

Diskussion. 

Ltl Fredrik Karlström 

Herr talman! Det här är också en väldigt konkret motion. Det skulle under-

lätta och förbättra mycket på Åland om motionen skulle genomföras. Jag har 

förstått att man eventuellt har tittat på detta lite från ÅHS. 

Jag skulle verkligen vilja att landskapsregeringen skulle ta beslut som gör 

det möjligt att hämta ut receptbelagda mediciner med ett E-recept, så att man 

inte först ska behöva gå till en läkare som skriver ut medicin. Som vi alla vet 

har läkare väldigt dålig handstil så att man har svårt att läsa vad det står, vil-

ket skulle undvikas om man gick in för E-recept. Det finns många fördelar 

med E-recept. Det är enklare om man vill förnya ett recept, då finns receptet i 

en databas på apoteket och läkaren kan gå in i sin egen dator och förnya re-

ceptet. Recepten sparas automatiskt elektroniskt, vilket också är bra om man 

skulle tappa bort det. Missbruk skulle minskas, att man ger receptet vidare 

till någon annan. Förfalskningar skulle också upphöra genom ett system med 

E-recept. 

Sverige är världsledande när det gäller det här. Det finns mycket att lära 

sig från Sverige och titta på hur de har gjort för att underlätta för människor 

som behöver ha recept att inte behöva ha det fysiskt med sig i en handskriven 

papperslapp från en läkare. Receptet skulle kunna finnas i det apotek där 

man vill hämta ut medicinen. 

Jag ser egentligen bara fördelar att införa E-recept. Det borde också ha 

gjorts för länge sedan. I det här hänseendet är Åland akterseglat. Vi borde E-

recept på den här ön. Tack, herr talman. 

Ltl Roger Jansson, replik  

Herr talman! I slutet av 90-talet förekom det mycket ingående diskuss-

ioner om att den svenska apoteksrörelsen till delar skulle kunna etablera 

sig på Åland för att härifrån kunnat driva leveranser av E-recept. Då var 

jag som lantråd med och förde diskussioner med riksmyndigheterna om 

hur vi skulle komma vidare med den här frågan. Det var segt som att 

vandra i sirap. Efter ungefär ett och ett halvt års ansträngningar så 
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kunde vi konstatera att projektet måste förefalla. Orsaken är problema-

tisk ur den här motionens synvinkel också. Vi var föregångare i Europa i 

våra tankar på hur den här näringsgrenen kunde utvecklas. Apoteksmo-

nopolet skulle minskas något. Det föll på att det här är rikslagstiftning. 

Det är regeringen och riksdagen i Helsingfors som måste övertalas till 

detta. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Om det är på det viset så borde landskapsregeringen på-

peka det igen. Det finns inte någon anledning att vi på Åland eller i Fin-

land ska vara så akterseglade som vi är när det gäller det här. Det finns 

bara fördelar med att införa E-recept. Förutom alla fördelar som jag 

nämnde så kan man från myndigheternas sida även hålla betydligt star-

kare kontroll över hur t.ex. beroendeframkallande mediciner skrivs ut 

när det gäller elektroniska recept jämfört med handskrivna receptlappar 

från någon läkare. 

Jag har lite svårt att se varför vi på egen hand kan göra någonting åt 

detta på Åland. Man borde kunna hitta ett eget elektroniskt system mel-

lan ÅHS och de apotek som finns på Åland. Det måste finnas möjlighet-

er till det om man önskar det ifrån åländsk sida. Jag kan inte se att det 

skulle vara omöjligt.  

Ltl Roger Jansson, replik  

Herr talman! Det är nu tyvärr så att läkarnas receptutskrivningsrättig-

heter och styrningen av apoteksverksamheten är rikslagstiftning. Det är 

inte åländsk lagstiftning. Det går inte att komma förbi det. Alternativet 

är att vi väntar på att ramlagen ska träda ikraft så att vi själva kan lag-

stifta om det här någon gång när vi vill, antagligen 2040.  

Det är precis som ltl Karlström pekade på här, att landskapsregering-

en måste ta nya initiativ. Kanske vi till och med borde överväga att lag-

tingets skulle ta ett initiativ, men kanske frågan är för specifik för det. 

Min rekommendation är precis densamma som Karlströms; landskaps-

regeringen måste igen ta tag i den här frågan och förhandla med riks-

myndigheterna. Det kan hända att man har tänkt om på dessa lite över 

tio år som har gått.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Jag ska inte argumentera om det här är möjligt eller inte. Jag tror nog 

att ltl Roger Jansson är mera insatt i de här frågorna än vad underteck-

nad är, det ska jag ärligt säga. Men jag tycker samtidigt att man ska 

kunna hitta ett åländskt system i det här. Jag vet att det finns läkare som 

ringer in recept till apotek, det är möjligt. Varför skulle man inte kunna 

göra elektroniska recept?  

Vi behöver inte argumentera och debattera om det här. Vi är överens 

om att landskapsregeringen kunde ta ett initiativ för att få det här till 

stånd. För det finns bara fördelar med E-recept, det finns inga nackde-

lar.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Harry Jansson, replik 

Kollegan Roger Jansson nämnde redan de juridiska förväxlingarna.  

Utöver det kan jag erinra ltl Karlström om att på den finska sidan har 

revisorerna i olika sammanhang påpekat de enorma utvecklingskostna-

derna som har funnits runt tanken med E-recept. Frågan är hur vi från 

åländsk sida skulle tackla det och varför vi skulle gå i bräschen? I och 

med att vi har en tendens att importera den här typen av lösningar ös-

terifrån så kanske det är bäst att avvakta tills det finns teknik som går att 

köpa till rimliga pengar. Idag tyder allt på att kostnaderna skulle bli 

ganska stora för ÅHS.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Det finns ingen anledning att gå vidare och djupare in i 

den här debatten.  

Som jag också nämnde i mitt anförande så är det svenska systemet 

världsledande, 90 procent av recepten är E-recept i Sverige. Pappersre-

cepten försvinner mer och mer. Det finns ingen anledning att uppfinna 

hjulet igen. Man kan titta på vad svenskarna har gjort och kopiera det.  

Nu när jag står här och funderar samtidigt som jag pratar så kanske 

det här är en fråga som man kunde lyfta i nordiska sammanhang. Man 

skulle kunna ha ett nordiskt datasystem för E-recept där man oavsett 

om man är finne, svensk eller norrman skulle kunna hämta ut sina re-

ceptbelagda recept i alla de olika ländernas apotek. Det är någonting 

som jag ska fundera vidare på med ltl Raija-Liisa Eklöw efter plenum.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitte-

ras till social- och miljöutskottet. 

För kännedom  

14 Energi från förnybara energikällor 

Landskapsregeringens framställning (FR 20/2010-2011) 

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 25 maj. 

15 Ändrade ÅHS-avgifter 

Landskapsregeringens framställning (FR 21/2010-2011) 

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 25 maj.  

16 Köttbesiktning 

Landskapsregeringens framställning (FR 22/2010-2011) 

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 25 maj.  

17 Behörig myndighet för djursjukdomar 

Landskapsregeringens framställning (FR 23/2010-2011) 

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 25 maj. 

18 Alkolås som kvalitetssäkring av person- och godstransporter 

Landskapsregeringens framställning (FR 24/2010-2011) 

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 25 maj. 

19 Produktionsstöd för el 

Landskapsregeringens framställning (FR 25/2010-2011) 

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 25 maj. 
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20 Lag om ekodesign och energimärkning 

Landskapsregeringens framställning (FR 26/2010-2011) 

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 25 maj.   

21 Erkännande av yrkeskvalifikationer 

Landskapsregeringens framställning (FR 27/2010-2011) 

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 25 maj.   

22 Ny landskapslag om hälso- och sjukvård 

Landskapsregeringens framställning (FR 28/2010-2011) 

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 25 maj. 

23 Strategi för den åländska skärgårdens trafiksystem ”Kortrutt 2011” 

Landskapsregeringens meddelande (M 3/2010-2011) 

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 30 maj. 

24 Varroafritt Åland 

Ltl Carina Aaltonens enkla fråga (EF 24/2010-2011) 

Svar på de enkla frågorna ska ges inom tio dagar efter det landskapsregeringen tagit 

emot frågan. Om en fråga inte kan besvaras ska landskapsregeringen meddela det till 

lagtinget och ange orsaken till att svar inte ges. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls 25.5 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 17.14). 
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 Plenum börjar 

Närvaroregistrering 27 ledamöter är närvarande.  

Om ledighet från dagens plenum anhåller lagtingsledamoten Anders Englund på grund 

av deltagande i SLC:s styrelsemöte i Helsingfors och lagtingsledamoten Jan Salmén på 

grund av annat förtroendeuppdrag. Beviljas. 

Bordläggning 

1 Europeiska unionen och Åland – prioriteringar år 2010 och verksamhet år 2011 

Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande (Sjpn 2/2010-2011) 
Landskapsregeringens meddelande (M 2/2010-2011) 

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 30.05.2011. Godkänt. 

Bordläggning 

2 Sophantering, solceller, miljövänlig städning och energisparåtgärder 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 12/2010-2011) 
Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 37/2007-2008) 
Ltl Danne Sundmans m.fl. hemställningsmotion (HM 2/2008-2009) 
Ltl Anders Erikssons m.fl. hemställningsmotion (HM 15/2008-2009) 
Ltl Fredrik Karlströms m.fl. hemställningsmotion (HM 44/2008-2009) 
Ltl Danne Sundmans m.fl. hemställningsmotion (HM 26/2009-2010) 
Ltl Mika Nordbergs m.fl. hemställningsmotion (HM 34/2009-2010) 

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 30.05.2011. Godkänt. 

Remiss 

3 Energi från förnybara energikällor 

Landskapsregeringens framställning (FR 20/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till näringsutskottet. Godkännes? 

Godkänt. 

Diskussion. 

Minister Roger Eriksson 

Fru talman! Nu har vi på vårt bord landskapsregeringens framställning om 

förnybara energikällor. Här, som tidigare många gånger, ligger det ett EU-

direktiv i botten om främjande av energi från förnybara energikällor. Detta 

måste vi också implementera hos oss. Processen har också gått så långt att 

även här vi formell underrättelse på gång. 

Vad innebär det här direktivet då? EU:s allmänna mål är att öka andelen 

förnybar energi till 20 procent av den slutgiltiga energianvändningen senast 

till år 2020, samt att 10 procent av varje medlemsstats energianvändning 

inom transportsektorn ska täckas av energi från förnybara energikällor. 

Verkningen av detta är att miljön blir den stora vinnaren. Tanken är att 

man ska minimera växthuseffekten. 

Fru talman! Vissa delar av direktivet har vi redan kunnat genomföra med 

åländsk lagstiftning, men inte allt.  
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Hur ska vi uppnå det här? För att uppnå EU:s energianvändningsmål före-

slår vi en lagstiftning.  

Tittar man på § 1 så är syftet med lagen att främja användningen av bio-

drivmedel för motorbensin och dieselolja så att de ska kunna ersättas. Distri-

butörerna blir också skyldig att tillhandahålla och leverera biodrivmedel för 

konsumtion. 

Blankettlagstiftningsteknik visar sig vara förnuftigt när vi har tittat på frå-

gan. Vi har ett gemensamt handelsområde med riket. Det kräver också en 

överenskommelse för att tullverket ska kunna sköta förvaltningsuppgifter. 

Tack, herr talman. 

Ltl Anders Eriksson 

Tack, herr talman! Ltl Runar Karlsson kom i ett tidigare ärende in ganska 

mycket på det som jag tänkte säga. Det är onödigt att upprepa det. Låt mig 

koka ner mina tankar så mycket det går så att vi får tiden att gå.  

När vi tittar på energi från förnybara energikällor så tänker jag på vind-

kraften, som vi pratade om tidigare, jag tänker på biogas som det här EU-

direktivet mycket handlar om och jag tänker på biobränsle från sopor, skogs-

produkter, jordbruksgrödor osv. Det skulle vara intressant om man från 

landskapsregeringens sida hade möjlighet att ta ett helhetsgrepp på området 

grön energi. Jag tror att det är en viktig framtida näringsgren för Ålands vid-

kommande. 

Nu har vi igen en framställning. Vi var många som blev förvånade över att 

det kom så mycket framställningar. I den här framställningen finner man 

förklaringen ganska snabbt när man ser att redan den 5 december i fjol gick 

tiden ut för att få det här EU-direktivet på plats. Vi förstår väl alla som är läs-

kunniga att det är någorlunda brådskande med den här framställningen. 

Herr talman! Varför har man inte från landskapsregeringen följt upp de 

tankar som tankesmedjan lämnade? Tankarna om hur man kunde driva vi-

dare området grön energi. Det är naturligt, tycker jag, när man kommer med 

en sådan här framställning att man faktiskt ser till helheten. Vad kan vi göra 

när det gäller i vindkraft? Var kan vi göra när det gäller biogas? Vad kan vi 

göra när det gäller biobränsleutveckling? Det finns mycket som vi kunde göra 

här. Men istället släpar man efter och ser till att man uppfyller de olika EU-

direktiven som landskapsregeringen ställs inför. 

Huvudfrågan är: Varför finns det ingen samlad strategi för det här området 

minister Eriksson? 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Som jag sade tidigare och som ltl Eriksson sade här så 

borde vi komma igång med det här arbetet. Det slängs 3000 ton matav-

fall varje år som läggs i komposter och avger metangas. Det enda som 

man får av det är matjord. Istället för att röta och gasa matavfallet så 

skulle man få gas som man kan köra bilar på och man har fortfarande 

kvar matjorden. Samma sak kan man göra med jordbrukets gödsel. Det 

finns oerhörda mängder biogas. Det är fantastiskt att man kan köra bilar 

på detta. Vi vet att det produceras mycket el på Åland redan, men vi kan 

också producera bränsle som man kan köra bilar på. Tekniken finns, den 

måste bara få en puff och lite stöd i början för att komma i gång. 
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Ltl Anders Eriksson, replik 

Det där är vi helt eniga om. Mitt anförande kanske blev i kortaste laget. 

Jag tycker att det förekommer tillräckligt med maratonanföranden 

ändå. Vi var ganska nära i tankarna ltl Karlsson och jag. 

Det som skiljer oss åt, och som jag också sade i repliken tidigare, är 

att jag inte har möjlighet att få landskapsregeringen att agera, trots att 

jag verkligen har försökt med alla medel att få fram någonting från land-

skapsregeringen. Den möjligheten borde ltl Karlsson ha. Jag förstår inte 

varför man inte tar ett helhetsgrepp på detta. Detta är inte några inveck-

lade saker. Det krävs bara lite arbete. Det är ordet arbete som förefaller 

saknas. Vad beror det på ltl Karlsson? 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Roger Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Jag delar ltl Anders Erikssons åsikter om grön 

energi, grön el och Åland som den gröna ön i det blå havet. Den visionen 

har vi. Från landskapsregeringen jobbar vi fortsättningsvis med det. Vi 

har, inom olika områden och olika moment, olika lösningar som stöder 

energilösningar inom byggsektorn och inom miljöstöd etc. Det finns ett 

helt batteri av olika åtgärder där vi befrämjar de här sakerna.  

Jag kan också påminna om energistrategimeddelandet som lagtinget 

tog. Där framgår just våra målsättningar. Det är också ett faktum att vi 

hittills, vilket redan har framkommit i debatten, har satt ner mycket 

energi på att kunna komma med i inmatningstariffsystemet. För det ser 

vi som den största övergripande åtgärden som skulle ha den största på-

verkan på det åländska samhället för att kunna producera grön el. Den 

kampen tänker vi fortsätta. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag vet inte om jag håller med ministern om att inmatningstariffsyste-

met är den absolut viktigaste frågan, men den är viktig. Det blir lite 

märkligt när ansvarig minister säger att han delar de tankar jag har, han 

delar visionen och att man jobbar med det här. Det kan vara mycket 

möjligt, minister Eriksson, att man inom landskapsregeringen kanske 

gör någonting inom det här området. Jag tror att om man ska få till 

stånd en utveckling så gäller det att ta ett helhetsgrepp, för många av de 

här olika verksamheterna går in i varandra. Även det som man eventu-

ellt jobbar med från landskapsregeringens sida måste man ju kunna 

kommunicera ut, så att åtminstone jag som läskunnig lagtingsledamot 

har möjlighet att veta om det händer någonting. Till dess tillåter jag mig 

att tvivla. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Folke Sjölund 

Herr talman! Det är inte särdeles kontroversiellt med de uttalade målsätt-

ningarna i framställningen. Framställningen bygger på EU-direktiv. Jag 

tänkte också passa på att prata ifrån det perspektivet. 
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Det händer ganska mycket inom EU i den här sektorn. Utvecklingen går 

ganska snabbt framåt. Den politiska ambitionsnivån är faktiskt hög, vilket jag 

märker när jag vistas i Bryssel lite nu och då och umgås med folk i EU-

parlamentet och andra instanser i Bryssel. Det finns ett stort intresse för mil-

jöfrågorna och i synnerhet energifrågorna och kombinationen miljö och 

energi.  

Det diskuteras också ganska allvarligt på politisk nivå om takten 20-20-20 

programmet är för långsam. Borde man höja ambitionen inom energisektorn 

till en effektivering till 30 procent istället för 20 procent fram till år 2020? 

Det kan mycket väl komma. 

Det satsas också väldigt mycket på kohesionspolitiken, samordning av poli-

tikområden och utveckling mellan olika länder och att man lär av varandra. 

Just frågan om bästa sättet att utöva olika verksamheter utnyttjas mycket. 

Det här tar sig i uttryck att man försöker göra så öppna informationssystem 

som möjligt. Man ska kunna lära av varandra. Det läggs ut väldigt mycket på 

nätet, som finns tillgänglig för alla i alla EU-länder. Det är en utveckling som 

pågår och som kommer att bli ännu mera betydelsefull. Det här pågår i en så-

dan takt att när man jämför med hur vi gör här hemma så finns det faktiskt 

en risk för att vi håller på att halka efter i utvecklingen. Istället för att vi skulle 

vara föregångare, som vi kanske tidigare har varit, så håller vi nu på att bli 

omsprungna på en del områden. 

För att övergå till våra egna förhållanden så teknikutvecklingen är rent 

allmänt snabb och den finns också här hos oss. Där tycker jag att det är jätte-

viktigt, och det illustreras väldigt bra av fiskrensanläggningen, att man gör 

biobränsle och kör bussar på. Man ska inte förakta småskaliga lösningar där 

man kan använda råvaror eller olika källor för att tillverka bränsle. 

Biobränsle är en modell, men det finns också andra. Det här kan man åstad-

komma med rätt små investeringar. Det kanske mer är tankekraft som be-

hövs än investering i hårdvara. De här lösningarna och åtgärderna är väldigt 

viktiga. Om man har väldigt många sådana åtgärder, om man faktiskt går ut 

och lär av varandra och tillämpar det på många olika ställen, så sammantaget 

blir det ganska stor effekt till nytta för miljön och också för ekonomin. Där 

gäller det att vara noga med att se till att de lösningar som man gör också ska 

ha en ekonomisk hållbarhet. 

Sedan har vi den andra biten som också är viktig, solkraft, värmeväxlare, 

bränsleceller och allt möjligt. Till skillnad från de småskaliga lösningarna så 

är de beroende av stora utvecklingskostnader. De är beroende av seriepro-

duktion av långa serier för att komma ner till en vettig ekonomi. Tillämp-

ningen när man använder de olika lösningarna kan man göra i liten skala och 

anpassa och skräddarsy lösningar för de egna behoven. Också detta är väldigt 

viktigt och nödvändigt med tanke på att få en bra miljö. 

Jag tycker att vi själva har goda förutsättningar att delta i det här arbetet 

och nå goda resultat. Det ska vi fortsätta med, tycker jag.  

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Det här är ett intressant ärende som man kunde tala mycket 

om. Det är ett politikområde som obunden samling har drivit på väldigt kraf-

tigt ända sedan 1995. Vi tycker det är roligt att alla partier är väldigt för den 

här utvecklingen idag. Det är för att vi har blivit varse om klimatproblemati-

ken.  
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Den förnyelsebara energin är förstås miljövänligare. Det är också national-

ekonomi för Åland. Istället för att importera olja från fjärran så kan man låta 

pengarna stanna och arbeta på Åland i åländska företag som skapar både av-

kastning och arbetsplatser. Om man ser till hållbar utveckling så är det minst 

lika intressant som miljövänligheten. 

När man tittar i direktiven som nu implementeras så är EU:s målsättning 

ur ett åländskt perspektiv hopplöst föråldrad och väldigt lågt satt. Vi har re-

dan uppfyllt det här i stort sett. Redan med de planer vi har på satsningarna i 

vindkraften kommer man att överstiga det här. Till och med på visionsstadiet 

produceras det dubbelt mer vindkraft än vad det används el på Åland. Då 

kompenserar man också drivmedel som inte är förnyelsebart. 

Det finns också lite problematik. Det gör ändringar i flera lagar, om än 

små. Om man tar den här blankettlagen om främjande av användningen av 

biodrivmedel för transport så är Finland och Åland, tack vare att man hör till 

Finland, väldigt efter mot Sverige som idag erbjuder både etanolbränsle och 

biogas i många mackar. Det är ju en stor brist.  

Jag träffade en svensk som har flyttat till Åland, har fått jobb på Åland, har 

fått frun med på noterna och de har slagit ner sina bopålar här. Han hade en 

svensktillverkad bil som var biogasdriven men han kan inte tanka sin bil här 

på Åland. Det upplevde han som en jättestor brist. Man blir verkligen varse 

vilket u-land Åland är kopplat till jämfört med om vi istället skulle göra som 

man har gjort i Sverige, ha biogas- och etanolnätet väl utbyggt, särskilt bio-

gas. Det är en stor brist att inte man kan tanka biogas på Åland. Jag vet inte 

heller om det är på gång. Jag har tidigare efterlyst att landskapsregeringen 

borde försöka få till en sådan utveckling, uppmana marknaden att se till att 

det görs och om det skulle behövas också stöda den utvecklingen rent eko-

nomiskt. Det är av vikt för turistnäringen och miljön. Jag skulle gärna höra 

landskapsregeringen åsikt om detta. 

I Finland blandar man i mera etanol i bränslet, från 5 procent till 10 pro-

cent i bränsle. Det gör i det stora hela en stor skillnad. Att det sedan är myck-

et problem med de nya bränslena och äldre fordon är lite tråkigt. Det gör att 

de inte riktigt får förtroende hos befolkningen tyvärr. Men det är en annan 

sak. 

När det gäller den första lagen kan man se det som ett stort problem, att vi 

har en sådan underutvecklad bränsleförsäljning, tyvärr, jämfört med Sverige, 

vilket drabbar folk som har importerade bilar från Sverige. Det är väldigt van-

ligt på Åland. 

När det gäller lagen om bostadsproduktion tycker jag att man kanske 

borde vara så djärv på Åland att man skulle sätta ett datum, ett årtal, där det 

förbjuds att använda andra än förnyelsebara bränslen till uppvärmning, det 

ska vara en tid framåt i tiden. Det är den del av energiproduktion där det är 

allra enklast att verkligen övergå till förnyelsebar energi. Det finns många al-

ternativ som passar både nybyggnation och befintliga fastigheter med mått-

liga kostnader. Man skulle helt enkelt förbjuda annat än uppvärmning med 

förnyelsebara energikällor för att ytterligare skynda på en utveckling som nu 

har gått rätt så långt på Åland om man ser till statistiken. 

I framställningen saknas också en redogörelse för var Åland ligger beträf-

fande detta. Det kanske man borde ha nämnt i framställningen som bak-

grundsinformation. Då skulle det också ha framgått hur mycket efter EU är, 

EU:s målsättning är för låg.  
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Jag driver själv Ålands mest miljövänliga radhus och det enda klimatne-

utrala lägenhetsboende som finns på Åland. Det är väl i sig inte någon sensat-

ion, annat än att det är det enda, vilket är en sensation. Det borde vara flera 

som tar efter den här modellen. Just nu är jag med och bygger ytterligare 

nästa steg. Det är ett ännu ett bostadshus där elva lägenheter till stor del 

kommer att värmas av solfångare. Det är också Ålands största solfångaran-

läggning. Den tekniken är redan etablerad och ekonomisk tillgänglig i och 

med de stödsystem som finns. Det är till och med en god affär rent ekono-

miskt och framförallt för miljön. Vi provar ut en ny teknisk lösning som in-

stalleras för första gången på Åland. Man lagar solens värme delvis i berget 

för att på hösten få högre verkningsgrad. Nu blir det väldigt tekniskt. Men jag 

vill säga att formuleringen här; ”en miljömässig positiv aspekt är installering 

av utrustning och system för energi från förnyelsebara energikällor”. Man 

borde förbjuda de här energikällorna som inte förnyelsebara från och med ett 

visst år. 

När det gäller den tredje lagen så är det en formell ändring i plan- och 

bygglagen. Jag har erfarit, förstås som huvudmotionär, att en bra motion har 

godkänts från social- och miljöutskottet, där man ska mäta förbrukningen av 

både varmvatten och kallvatten, kallvatten på initiativ av utskottet. Förutom 

teknik så måste man också lära människor och man måste ge ekonomiska 

morötter till befolkningen, både från samhällets sida och från fastighetsägar-

nas sida så att man ändrar sitt beteende till en mer miljövänlig riktning. Det 

kanske det här direktivet lite har missat. Den här utvecklingen har varit väl-

digt teknikdriven. Den beteendemässiga biten av det hela är minst lika vik-

tigt. Om man är fastighetsägare så ser man hur äldre människor lever miljö-

vänligt, bara genom att leva som de lever. Medan yngre människor tyvärr le-

ver tvärtom. Detta måste man analysera och se hur man kan ge incitament för 

att vi ska leva lite mera som de gjorde förr, inte helt som det var förr när det 

var svartvitt. Vi ska leva i färg men mer miljövänligt. 

Som sagt, det här kan man prata länge om. Det är en formalitet som vi för 

länge sedan i praktiken uppfyller. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag är förvånad över den här förbudsmentaliteten som 

obundna torgför här. Det är väl rimligt att vi ska använda morötter istäl-

let för förbud så långt vi kan. Visserligen skulle det här området erfordra 

beskattningsrätt. På den punkten är det förhoppningsvis ett framsteg 

som vi ska göra inom ett antal år. Hur skulle man kunna förbjuda allt 

utom förnyelsebar uppvärmning när vi har åtskilliga hus idag som körs 

på värmeväxlare där det behövs insatser av el vissa tider? Vi har åtskil-

liga lösningar som också i framtiden är elberoende. Då kan man ju inte 

förbjuda det eftersom elproduktionen till delar åtminstone fortsätt-

ningsvis måste vara beroende av import.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Ska man ta ett så djärvt steg som ett förbud mot icke för-

nyelsebara energikällor så måste man ju noggrant fundera på vad man 

gör. Man måste fundera på om man ska ta befintligt bestånd eller om 

man ska ta nyetableringar? Man skulle inte få installera något annat 

från ett visst datum när man byter eller installerar nytt värmesystemen i 
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fastigheten. När det gäller sådana system som behöver el i backupp så 

kan man t.ex. ställa det kravet att sådana anläggningar får finnas men då 

måste fastighetsägaren visa på, att i motsvarande grad som den här an-

läggningen konsumerar el, antingen ha certifikat från förnyelsebar el el-

ler äga sådan elkraftproduktion som är förnyelsebar, då är den tillåten. 

Det finns ett gränsland. 

När det gäller den fastigheten som jag själv är delägare i så äger vi 

vindkraftsproduktion och tar del av vindkraftselen som används för fas-

tighetens uppvärmning. Det är ett sätt att lösa det. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Oberoende vill vi från moderat håll understryka att vi är 

för andra lösningar än förbud när det gäller så här stora saker. Det 

skulle innebära en kapitalförstöring som skulle vara markant. Naturligt-

vis kan man ha övergångstider och man kan undanta befintliga hus. 

Men då uppnår man inte det som ltl Sundman är ute efter. Det är då 

bättre med morötter av olika slag och då inte i form av direkt stöd utan 

på andra sätt. 

Jag vill naturligt gratulera Sundman till hans tro på att han har det 

enda hyreshuset som använder sig av helt och hållet förnyelsebara upp-

värmningsmetoder. I Mariehamns stad kör vi nästan allt varmvatten på 

biobränsle. Nästan alla hyreshus i stan är uppvärmda med förnyelsebara 

energimetoder och åtskilliga mindre hyreshus har också numera berg-

värmelösningar, så det är relativt vanligt. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Det stämmer, herr talman, att det är relativt vanligt. Jag känner inte till 

någon fastighet som har bergvärme eller jordvärmepump där sedan el-

delen täcks till hundra procent av vindkraft, som i det här fallet. Det kan 

hända att det finns. Jag säger så här därför att jag vill att någon ska 

komma fram och säga; vi har också det eller vi har större solfångare. 

Hittills har inte någon kommit och sagt det så då stämmer det att det 

fortfarande är Ålands enda hus där man har bergvärmepump och elde-

len helt täckt med egen ägd vindkraft.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Talman! Landskapsregeringen har en uttalad målsättning att erbjuda 

klimatmorötter. När det gäller stöd för bostadsproduktionen så ger 

landskapsregeringen stöd för solpaneler och även för reglering av värme 

och ventilation där det finns stora klimatvinster när det gäller flerfa-

miljshus och hyreshus. Vi ger också stöd för vissa rimliga kvadratmetrar 

när det gäller egnahemshus. Vi har gjort en bedömning vad som är rim-

ligt att man bygger och det ger vi stöd för. Vill man bygga utöver detta så 

är det helt fritt fram. De kvadratmetrarna som är rimliga ur klimatsyn-

punkt ger vi stöd för.  
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Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det stämmer att landskapsregeringen har betydande in-

slag av morötter och delvis också piskor i sina regelverk och där stöd 

inte beviljas på vissa villkor när det gäller miljön.  

När det gäller miljövänlig energi så vet jag minister Sjögren brukar 

säga att den allra mest miljövänliga energi är den som man sparar. Man 

kanske har prioriterat det lite för lågt. Det finns mycket energi att spara. 

Den energi som aldrig behöver produceras är den absolut mest miljö-

vänliga. Där finns det också mycket att göra i det åländska samhället. 

Där kan jag igen skryta med bostadsprojekten som jag själv håller på 

med. Min erfarenhet därifrån är att med relativt enkla medel, genom 

både teknik men framförallt genom mänskligt beteende, piskor och mo-

rötter, så kan man spara mycket energi, särskilt inom boendet. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Talman! Det är en uppfattning som jag förstås delar. Det finns bety-

dande vinster för både kommunerna och landskapet att göra genom att 

se över sina driftskostnader. Det sparar både klimat och pengar. Där har 

vi, som ltl Sundman påpekade, en rejäl bit att gå ännu.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitte-

ras till näringsutskottet. 

Remiss 

4 Ändrade ÅHS-avgifter 

Landskapsregeringens framställning (FR 21/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. God-

kännes? Godkänt. 

Diskussion. 

Minister Katrin Sjögren 

Talman! Bestämmelserna om högkostnadsskyddet i landskapslagen om 

grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård ändrades så sent som 

den i januari 2010. Ändringen innebar bland annat att det lägre kostnadsta-

ket som gäller för personer över 65 år numera även omfattar personer med 

sjuk- eller invalidpension, eller rehabiliteringsstöd på heltid. Det var en 

mycket efterlängtad reform. 

Efter att lagen har varit i kraft en tid konstaterades att personer med sjuk- 

eller invalidpension eller rehabiliteringsunderstöd på heltid i regel enligt 

pensionslagstiftningen övergår till ålderspension vid 63-års ålder.  

Enligt gällande lagstiftning medför denna övergång till ålderspension att 

en person förflyttas från det lägre kostnadstaket på 120 euro till det högre 

kostnadstaket på 375 euro. Det högre kostnadstaket är sedan i kraft under två 

år, tills personen har fyllt 65 år.  

Detta övergångsproblem drabbar såväl personer som har varit sjukpens-

ionärer, till exempel på grund av funktionshinder under hela sitt liv, som per-

soner som har varit sjukpensionärer eller har haft rehabiliteringsstöd under 

en kortare period. Så kan vi inte ha det! Vi behöver täppa till hålet i lagstift-

ningen. 
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Landskapsregeringens ståndpunkt är att högkostnadsskyddet för personer 

med sjuk- eller invalidpension, eller personer med rehabiliteringsstöd på hel-

tid, vilka övergår till ålderspension redan vid 63 års ålder inte ska behandlas 

sämre än de som erhåller ålderspension vid 65 års ålder. 

Landskapsregeringen föreslår därför en förändring i landskapslagen om 

grunderna för ÅHS-avgifterna.  

Enligt förslaget skulle högkostnadsskyddet inom ÅHS ändras så att det 

lägre kostnadstaket på 120 euro utvidgas till omfatta även sådana personer 

som har blivit beviljade sjuk- eller invalidpension, eller rehabiliteringsstöd på 

heltid och som vid fyllda 63 år övergår till ålderspension. Genom förslaget 

kvarstår personen i fråga vid det lägre kostnadstaket vid en övergång till ål-

derspension oberoende av ålder. 

Samtidigt föreslås att den avgiftsprocent som långvårdsavgiften högst får 

uppgå till höjs från 80 procent till 85 procent av patientens månadsinkomst. 

För patienter som har levt i gemensamt hushåll i äktenskap eller under äkt-

enskapsliknande förhållanden höjs procentsatsen på motsvarande sätt från 

40 procent till 42,5 procent av den sammanräknade månadsinkomsten. 

Den som får institutionsvård föreslås alltid att ha minst 97 euro i månaden 

till sitt förfogande. Tidigare låg minimibeloppen på 80 euro i månaden. Dess-

sutom föreslås att det månadsbelopp som patienten minst ska ha till sitt för-

fogande ska justeras vartannat år utifrån förändringen i arbetspensionsindex. 

Avgifterna för institutionsvård inom sjukvården regleras i landskapslagen 

om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård. När det gäller insti-

tutionsvård inom socialvården regleras avgifterna i blankettlagen om klient-

avgifter inom social- och hälsovården. 

Avgiften för långvarig institutionsvård och det månadsbelopp som klien-

ten/patienten minst ska ha till sitt förfogande har länge varit densamma 

inom socialvården, inom kommunerna som inom och hälso- och sjukvården.  

2007 ändrades grunderna för fastställandet av avgiften för institutions-

vård. Avgifterna fick då uppgå till högst 82 procent av klientens månadsin-

komster, medan motsvarande procentsats inom hälso- och sjukvården var 80 

procent. I januari 2010 ändrades procentsatserna inom socialvården igen. 

Ändringarna av avgiftsnivåerna inom socialvården har medfört att lång-

vårdsavgiften inte längre är densamma inom socialvården respektive hälso- 

och sjukvården. Enligt gällande lagstiftning får långvårdsavgiften inom soci-

alvården uppgå till högst ett belopp som motsvarar 85 procent av klientens 

månadsinkomst, medan motsvarande procentsats inom sjukvården är 80 

procent. Det eurobelopp som klienten/patienten alltid måste ha till sitt förfo-

gande är minst 97 euro i månaden inom socialvården och 80 euro i månaden 

inom sjukvården. Huvudmannaskapet, inte formen för vården, är således av-

görande för vilken avgift som erläggs. Olikheten orsakar även praktiska och 

byråkratiska problem då klienter/patienter flyttas mellan institutionerna. 

Avgiften och grunderna för fastställandet av avgiften för den långvariga in-

stitutionsvården inom ÅHS bör därför ändras till att vara densamma som 

inom socialvården. 

Bestämmelserna i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården 

har från och med den 1 januari 2010 genomgått en förändring, som innebär 

att även handikappförmåner ska beaktas som inkomster. Från samma datum 

blev bestämmelserna tillämpliga i landskapet till den del de gäller socialvår-

den, alltså kommunernas verksamhet. Från och med den 1 januari 2010 änd-
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rades lagen om handikappsförmåner så att vårdbidraget för pensionstagare 

också betalas när klienten är i behov av institutionsvård. Det har man inte 

fått tidigare. Nu kan man också få vårdbidrag om man är på institution.  

För att avgiften för institutionsvården ska var så lika som möjligt oavsett 

om huvudmannen är en kommun eller ÅHS bör landskapslagen om grunder-

na för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård ändras, så att vårdbidrag för 

barn, vårdbidrag för pensionstagare och handikappbidrag inte längre ska un-

dantas som inkomst vid fastställandet av långvårdsavgiften. 

Framställningens har ekonomiska verkningar. Förslaget med att det lägre 

kostnadstaket även ska omfatta personer med sjuk- eller invalidpension, eller 

personer med rehabiliteringsstöd på heltid, vilka övergår till ålderspension 

redan vid 63 års ålder, leder till minskade kostnader för den enskilde pens-

ionstagaren i och med att kostnadstaket sänks från 375 euro till 120 euro. I 

motsvarande mån ökar kostnaderna för landskapets, ÅHS:s del. 

I och med att avgiftsprocenten för långvårdsavgiften höjs ökar även land-

skapets intäkter för den långvariga institutionsvården. Samtidigt minskar den 

månadsinkomst som den enskilde har till sitt förfogade. Genom förslaget höjs 

dock det minimibelopp som patienten alltid ska ha till sitt förfogande från 

minst 80 euro till minst 97 euro i månaden. 

Den föreslagna förhöjningen av procentsatsen för långvårdsavgiften torde 

även medföra att kommunernas kostnader för vården vid hälso- och sjuk-

vårdsmyndighetens långvårdsenhet kommer att minska. Eftersom en större 

andel av kostnaderna för den långvariga institutionsvården kan täckas av 

långvårdsavgiften kommer den andel som ska erläggas av patientens hem-

kommun att minska.  

Förslaget har inga kända verkningar för miljön. I fråga om jämställdheten 

kan det vara svårt att förutsäga exakt vilka konsekvenser förslaget kommer 

att få. Men generellt kan sägas att kvinnor lever längre än män, besöker lä-

kare oftare än vad män gör samtidigt som kvinnor i genomsnitt har en lägre 

inkomst än vad män har. Med visst fog kan därför konstateras att de före-

slagna avgiftsförändringarna påverkar kvinnors ekonomiska situation i större 

utsträckning än mäns. 

Framställningen och beredningen har gjorts i samarbete med ÅHS. ÅHS 

organisationen uppdagade det här glappet i lagstiftningen och social- och 

miljöavdelningen och lagberedningen har varit delaktiga i framtagande av 

framställningen. Tack.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Tack, herr talman! Vi har nu konstaterat inom ÅHS att avgifterna ibland 

följer lite olika principer. Det är olika principer som ligger till grund för 

varför en avgift är si och en annan avgift är så. Vi kan i alla fall konsta-

tera att avgifterna höjs successivt inom ÅHS men att högkostnadsskydd-

et och det lägre av dem på 120 euro är lågt i relation till omgivande reg-

ioner.  

Det har slagit mig att det finns många grupper i samhället såsom stu-

derande, arbetslösa, sådana som går på dagpenning och även sådana 

som faller mellan stolarna av olika slag som egentligen har mindre in-

komster och mindre kapacitet att betala de höga avgifterna vid ÅHS. De 

omfattas inte i dagsläget av högkostnadsskyddet. Hur ser minister Sjö-
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gren på det? Måste man ännu fortsätta att utveckla den här lagstiftning-

en? 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! När det gäller studerande så ska vi snart debattera den nya 

ÅHS-lagen. Där har vi försökt aktivt att täcka in alla grupper, att man 

ska ha rätt till hälsofrämjande verksamhet och sjukvård och där ingår 

studerande. Det är en av reformerna i förslaget.  

Jag har också uppfattat att det har varit en uttalad målsättning från 

ÅHS-styrelse att titta på de olika avgiftsgrunderna och kategorierna. Det 

var också det som låg till grund för den tidigare justeringen av avgifterna 

inom ÅHS. Det fanns då en samsyn mellan landskapsregeringen att sty-

relsen och det finns det också den här gången. Man måste hela tiden 

fortsätta att utveckla avgiftssystemet. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Ja, det är sant att inom ÅHS har vi konstaterat att man måste göra en 

större översyn av hela avgiftsstadgan. Den är inte logisk som den är 

idag. Ibland bygger avgiftsstadgan på den ena principen och ibland på 

den andra principen. 

Lagen om avgifter bygger i stort sett på ålder. Upp till en viss ålder 

har man högkostnadsskyddet och över en viss ålder. Det finns andra so-

ciala grupper som inte hör till åldern men som av sociala skäl ändå är 

angelägna att få del av högkostnadsskyddet. Hur tänker man och vad ser 

man för behov av åtgärder? 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Det är alltid viktigt att försöka täppa till hålen i lagstift-

ningen och se på de personerna som lever på marginalerna och har det 

tufft. Jag välkomnar att man har en översyn från ÅHS. Vi ser gärna att 

man kommer med ett sådant förslag. Det är inte så lätt. Vi har ändå en 

yrkesverksam befolkning som kan ha det högre högkostnadstaket. Finns 

det idéer och förslag så kan vi diskutera ihop oss.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag har ingenting emot § 4 om högkostnadsskyddet. Jag 

välkomnar det.  

Däremot är vi bekymrade över § 5, den långvariga institutionsvården 

för vissa våra skattebetalande medborgare. Har man diskuterat den frå-

gan om av högkostnadsskyddet för dem som drabbas i § 5? Vi har dem 

på de kommunala institutionerna, det är annan lagstiftning. Men här 

har vi dem inom ÅHS på den geriatriska kliniken och kanske också 

ibland på någon annan klinik.  

Till exempel inom barndagvården betalar medborgarna ungefär 15 

procent i medeltal, några lite mera och många nästan ingenting. Borde 

man inte inom långvården eftersträva att också ha ett högkostnadsskydd 

eller i alla fall ett tak på 50 eller 40 procent. Nu kan det till och med bli 

en "Pomperipossa" effekt, att man betalar långt utöver det som det kos-

tar. Är det riktigt uppfattat? Huvudfrågan var att man ska ha ett tak. 
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Talmannen 

Tiden är ute! 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Det finns stipulerat i lagstiftningen att man absolut inte får 

ta ut högre avgifter än vad tjänsterna kostar. Det kommer inte att hända. 

Sedan tror jag inte att det finns någon risk, fast det inte skulle vara 

stipulerat i lag, eftersom när vi pratar om institutionsvård så pratar vi 

om höga kostnader. Jag gjorde ett tanke- och räkneexempel för mig 

själv, om man är på institution så får man behålla 97 euro om man bara 

har folkpension. Men om man har en hög pension, t.ex. upp mot 2000 

euro så då får man ungefär behålla 300 euro. Det är en skillnad i detta 

och så är hela systemet uppbyggt.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag kan inte i den här lagen hitta begränsningen till de ab-

soluta kostnaderna när det gäller ÅHS. När det gäller kommunala in-

stitutioner så vet jag att det finns inskrivet. Det är möjligt att jag inte i 

hastigheten hittar det.  

Det är ju inte bara pensionerna som räknas. Det är eventuella livrän-

tor, andra personliga inkomster, nettoinkomster av kapital, ränte- och 

dividendinkomster och hyresinkomster. Det kan vara ganska enorma 

belopp som det här kan röra sig om för vissa som i stort sett sedan ska få 

97 euro i månaden kvar. Det är ett hån i så fall. 

Men om minister nu kan säga att vi har samma i den här lagstiftning-

en som i kommunallagstiftningen om avgifterna, så är det i alla fall lite 

bättre.  

Min huvudfråga är: Har man fört det resonemanget om en rimlig 

maximiavgift för det här, som vi sedan också kan och bör flytta till den 

kommunala nivån? Det måste vara vår strävan. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Nej, det har vi inte diskuterat när det gäller den här fram-

ställningen. Jag upprepar igen vad jag sade; man får inte ta sådana av-

gifter som är högre än vad tjänsterna kostar. Om jag kommer ihåg rätt 

så stipuleras detta i patient- och klientavgiftslagen och inte i ÅHS av-

giftslagen. När det gäller 97 euro så pratar vi om de pensionärer och 

funktionshindrade som har de absolut lägsta inkomsterna.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Vtm Gun-Mari Lindholm  

Talman! Jag ingick i den grupp som ÅHS-styrelse utsåg för att titta över nivå-

erna i avgifterna. Jag ingår också i ÅHS styrelse, som nu har varit på tapeten i 

media. Båda dessa grupper, avgiftsgruppen och styrelsen, leds av samma per-

son. Den personen har vi sett i media att blott har en tiondel i arvode mot vad 

man har i Postens styrelse. Jag vet inte varför det är på det här viset. Jag har 

själv funderat mycket runt den frågan. Jag talade igår med ordförande och 

jag understöder hans tankar. Det handlar mycket om att det är kvinnor som 

sitter i ÅHS-styrelse och det är många kvinnor som hanterar vård- och om-

sorgsfrågor. Medan man i Postens styrelse har en majoritet av män och verk-
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samheten handlar om servicen runt postverksamheten. Det måste bli bot och 

bättring på det här, det kan inte vara på det här sättet. Ordföranden i ÅHS-

styrelse gör en otrolig insats, vilket han också har gjort när det gäller avgif-

terna. 

Enligt detta har vi missat två år. Vi har trott att man skulle få detta hela ti-

den också när man övergår till ålderspension men det har funnits ett glapp på 

de här två åren. Det är bra att det är upptäckt och att man nu gör någonting 

åt det här. Det understöder jag å det varmaste, för det har aldrig varit me-

ningen att det skulle vara på det här sättet. Det är säkert någon som har på-

pekat det för någon som sedan har fört det vidare. Det är bra. 

Vi hade ett fasligt sjå att föra in sjuk- och invalidpensionärer och personer 

med rehabiliteringsstöd så att de skulle inlemmas i högkostnadstaket. Man 

hade en annan möjlighet tidigare så länge vi hade ett låginkomstskydd, men 

detta finns det inte en politisk majoritet för längre. Jag förespråkade detta 

själv, jag tyckte att det var bra för då inlemmades väldigt många olika grup-

per. En majoritet ville något annat och det rättar jag mig efter. 

En annan grupp som vi också tittade på i avgiftsgruppen var barnfamiljer. 

Vi tyckte att barnfamiljerna borde komma med som en helhet. Vi fick också 

beskedet att många barn idag har privata försäkringar vilket medför att 

samma behov inte finns. Vi har i den här gruppen tänkt så långt vi har kunnat 

och vi har inlemmat de grupper som faktiskt behöver ha ett större skydd än 

de i arbetsför ålder med en bra månadsinkomst.  

Både ideologiskt och principiellt är jag emot att man ska ha proportionella 

avgifter. Man får en viss service, den är lika för alla och det är inte någon som 

är i någon gräddfil för att man betalar mera och ingen får vare sig sämre vård 

eller omsorg om man betalar en lägre summa. Skatten är redan progressiv 

och där har man hjälpt till hela tiden. Man har haft en inkomst för att ha ett 

skydd när man behöver få en kommunal- eller landskapsservice. Därför tyck-

er jag att man borde ha enhetsavgifter när det gäller priser på den här typen 

av service. 

En annan tanke är den som ltl Roger Jansson förde fram att det ska finnas 

en maxtaxa även för den här verksamheten. Det är värt för utskottet att titta 

på det. Säg att det finns en pensionär med en nettoinkomst på 5000 - 10000 

euro, vilket säkert inte kommer att vara omöjligt i framtiden, om man har in-

komster på 10 000 euro så betalar man 8 500 i avgift om man ska betala 85 

procent. Det är ganska stor avgift.  

Jag tycker att man absolut ska titta på det här i utskottet. Det kan inte vara 

så att när man kommer i den situationen att man vårdas på en institution så 

ska man även bära den här typen av service för andra. Det måste finnas andra 

typer av nät som gör det. 

Med mitt resonemang så tycker jag att detta med 97 euro i månaden är en 

ganska liten summa att ha till sitt förfogande. Tänk er själva in i den situat-

ionen att ni skulle vara på institutionsvård och man har både barn och barn-

barn och man kanske till och med vill köpa sig en egen klänning, hur mycket 

köper man egentligen för 97 euro? Hur mycket kan man ge som gåva till de 

inresande barnbarnen? Jag tycker att det skulle kännas väldigt konstigt att ha 

en sådan liten summa att röra sig med. Jag tycker också att det är något för 

utskottet titta på. Jag hoppas att man i utskottet ska titta på mina principiella 

och ideologiska aspekter. Jag önskar utskottet lycka till med den här uppgif-
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ten. Jag önskar att man kommer med lite annorlunda och kanske modernare 

tankar från utskottet. Tack.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Att diskutera maxtaxa och enhetspriser är sympatiskt. Har 

man förslag på förändringar så vill jag gärna höra dem. Men man måste 

komma ihåg i det här sammanhanget att vi redan idag har stora finan-

sieringsproblem när det gäller institutionerna. Det är ju på lagtingets 

agenda var och varannan dag. Att ha någon form av enhetspriser skulle 

gräva ett gigantiskt hål i kommunernas ekonomi. Det skulle behöva 

täckas upp med skattemedel. Vi har idag inte tillräcklig finansiering när 

det gäller institutionerna. Man strider om vem som ska betala vad, om 

det är ÅHS eller kommunerna som ska betala. Om man har sådana för-

slag så skulle jag gärna också vilja höra var man ska ta de andra pengar-

na ifrån? 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik   

Talman! Jag vände mig mot det som den här lagframställningen ytterst 

berör. Det rör den enskilda personen som är inlagd på en geriatrisk kli-

nik eller på någon form av långvårdsenhet, det är väldigt viktigt att titta 

på den delen som rör de enskildas avgifter. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Jag vet att det är ett tufft. Många äldre som ligger på in-

stitution kanske har ett eget litet hus och sådana saker. Det är tufft. Om 

man är på institution så ska det täcka allt. Man ska få precis allt av in-

stitutionen. Man ska få glasögonen, frisör och man ska få allt. Eftersom 

man betalar så stor del av pensionen så ska det täcka personens alla be-

hov. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik   

Talman! Så där är det tänkt att det i princip ska vara. Jag tycker fortfa-

rande att det är väldigt stor summa och den slår väldigt olika. Det här är 

upplagt så att beroende på vilken inkomst och betalningsförmåga man 

har så ska man bidra till den totala servicenivån på hela institutionen.   

Jag tycker att det är ett principiellt tankefel. Jag hoppas att man kan 

titta på det utifrån någon form av maxtaxa, så att det åtminstone inte 

skulle slå så väldigt hårt för en del personer, vilket det kommer att göra.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Jag begärde replik i egenskap av ordförande i social- 

och miljöutskottet. Det är intressanta synpunkter som vtm Gun-Mari 

Lindholm framför här. Vi ska naturligtvis titta på det utskottet.  

I denna sena timme känns det som om vi har ganska mycket ärenden. 

Jag kan definitivt inte lova att vi kommer med några stora förändringar. 

Däremot kanske man kan ge bifall till de här tankarna om det behövs. 

Det känns lite orättvist om det inte finns något tak överhuvudtaget. Att 

den som har jobbat hårt och tjänat ihop till en pension, som man kanske 

har haft lite andra planer för, och att i princip allt av pensionen ska fara 
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till institutionen. Det lite för stora förändringar för utskottet att göra för 

det har inte varit på remiss och alla har inte fått säga sitt.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik   

Talman! Jag är väldigt tacksam över att ordförande i social- och miljöut-

skottet möter de här tankarna på det här positiva sättet. Han också delar 

min åsikt att det inte kan vara så att en väldigt stor pension, som man 

genom ett hårt ansvarsfullt arbete lyckats få, helt hållet ska gå till någon 

form av institutionsvård. Man kanske har tänkt att man ska kunna vara 

delaktiga i sina barns och barnbarns liv och bidra med olika saker.  

Jag hoppas att man hittar någon form av lösning. Jag är väldigt nöjd 

med det uttalandet. Jag hoppas att alla framställningar, även om de 

kommer sent, får samma genomläsning och bearbetning som om de 

skulle ha kommit för två år sedan. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Det var väldigt intressanta kommentarer som vtm 

Gun-Mari Lindholm kom med, speciellt detta med taket. Om man ligger 

på Ålands Centralsjukhus så är vårdavgiften cirka 550 euro per dygn. 

Om vi inte har något tak där så blir det väldigt intressant. Efter tre må-

nader måste man räkna långvårdsavgiften och det är naturligtvis, som 

jag ser det, orimligt om patienterna hamnar att betala 16 000 euro i må-

naden. Det kan hända en person som har massor med hyresinkomster, 

flera hyreslägenheter. Någon kan hamna på en sådan summa. Det är in-

tressant, det ska vi titta på. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik   

Talman! Jag känner mig väldigt trygg att överlämna den här framställ-

ningen till utskottet. Jag har upplevt att det är åtminstone tre här i salen 

som också ingår i social- och miljöutskottet som tar emot den här dis-

kussionen på ett bra sätt. Lycka till!  

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Jag fortsätter lite med hur mycket pengar personen 

ska ha i handen. När jag själv jobbade som kurator och räknade avgif-

terna så tyckte jag att det var väldigt grymt när man hade 10 marks rän-

tor på bankboken så tog man 80 procent av det, 8 mark per år till 

Ålands Centralsjukhus. Jag protesterade mot det men det gick inte ige-

nom.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Det är bra att det finns egen erfarenhet från det professionella 

livet när det gäller den här typen av frågor. Det är säkert väldigt värde-

fullt för utskottet att ta del av det. Jag tror också att det arbete som ni 

har framför er och det resultatet som kommer från utskottet kommer att 

följas och uppskattas från en stor allmänhet.   

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 
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Ltl Barbro Sundback   

Herr talman! Jag tycker att det är en lite vildvuxen diskussion. I den här ty-

pen av frågor är det nog väldigt grundläggande att man har något slags prin-

cipiellt förhållningssätt och inte bara utgår från något slags relativt värde-

ringssystem och man tycker till. 

Det finns två saker i när framställningen. Det ena är avgifter för hälso- och 

sjukvårdsbesök, ett sätt att finansiera verksamheter med avgifter om det är 

detta som man vill. Vi ser sådana bokslut som ganska marginellt finansierar 

hela hälso- och sjukvården med avgifter.  

Däremot är det ett ganska komplicerat system. Det blir mer och mer kom-

plicerat ju flera variabler man för in när man ska lägga grunden för avgifter-

na. Det omgärdas med en ganska stor byråkrati. Jag vet inte hur många per-

soner som sitter och räknar på de här pengarna, men antagligen en hel del. 

Det ska skickas ut lappar, en del kan inte betala och det ska vara indrivning. 

Det är sällan som man hör vad hela den här apparaten kostar. Den här appa-

raten lyckas sällan uppnå det som vi vill ha i vårt system, dvs social rättvisa så 

att avgiftsstrukturen uppfattas som rättvis. Man kommer hela tiden fram till 

nya luckor och då ska det täppas till. Det här är ett byråkratiskt initiativ och 

det är säkert helt riktigt utgående ifrån de grundläggande tankar man hade 

med högkostnadsskyddet. 

Som ltl Camilla Gunell sade från socialdemokratiskt håll så tycker vi att om 

man bygger en avgift på ålder så har det föga social rättviseverkan. Det finns 

rika barn, medel rika barn och det finns fattiga barn och det finns i alla ål-

derskategorier. Vad är den sociala tanken bakom högkostnadsskyddet? Vi har 

inte riktigt uppfattat vad som är meningen med det? Det är väl att de som är 

ganska sjuka och måste göra många besök, de ska få lättnader om de inte är 

mellan 18 år och 65 år. Vad är det för jämlikt tänkande bakom detta? Det kan 

finnas människor i yrkesverksam ålder som av olika skäl drabbas av många 

sjukdomar och inte kan arbeta hundra procent eller fullödigt. Om man vill slå 

vakt om arbetslinjen så kanske det inte är så klokt att ha det här avgiftssy-

stemet på det här viset.  

Ministern efterlyste alternativ. Socialdemokraterna har hela tiden haft ett 

alternativ; ett generellt hög kostnadsskydd, en summa som skulle gälla alla 

oberoende av ålder. När man under ett år har kommit upp till en viss nivå så 

ska det vara lika för alla. Man kan diskutera var nivån ska ligga t.ex. 150-200 

euro. Vi tror också att det skulle vara administrativt mycket lättare att sköta. 

Det kan säkert ändå hända att det är för högt för vissa personer och då bör 

man ju rimligen alltid ha en möjlighet att helt befria personer med väldigt 

låga inkomster från att betala de här avgifterna som ligger under högkost-

nadsskyddet. Det finns alternativ, herr talman. 

År 2006 beslöt den regering som vi satt med i på vårt initiativ att man 

skulle föra in 1 miljon till ÅHS för att generellt sänka alla avgifter. Eftersom 

det framkom ganska tydligt att vi på Åland inom ÅHS har höga avgifter. Jag 

är inte uppdaterad nu, kanske ministern vet, men då hade ÅHS absolut bland 

de högsta avgifterna inom den allmänna hälso- och sjukvården jämfört med 

övriga nordiska områden. Det torde vara ganska nära sanningen ännu. Om 

man vill ha generella åtgärder så är vår uppfattning att man ska ha avgifterna 

så låga som möjligt. Det är för oss en viktigare åtgärd än att hålla på med alla 

byråkratiska och administrativa åtgärder som kostar mycket. De är svåra att 

administrera, kontrollera och de träffar sällan rätt. 
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Om man tänker på en person som är arbetslösa och ska leva på sitt ut-

komststöd och dessutom kanske drabbas av en sjukdom under den intensiv 

kort period och måste uppsöka hälsovården ofta. Den personen har då inte 

möjlighet att få det lägre kostnadsskyddet utan får det högre. 

Det där en ideologisk fråga tycker jag. För oss är det viktigt att resonera på 

ett generellt sätt och hålla nere ÅHS avgifter och sedan ha ett högkostnads-

skydd som är lika för alla, oberoende av ålder. 

Frågan om avgifter inom institutionsvården är gammal och den har också 

sina ideologiska förtecken. De som företräder dem som har högre inkomster i 

samhället tycker att den här procentsatsen är för hög. Naturligtvis är det 

mycket pengar som dras om man har en hög pension så. 97 euro är inte 

mycket att leva på. Men för en låginkomsttagare så är det procentuellt samma 

procentsats och det är lika tufft. 97 euro är 97 euro oberoende om man 

höginkomsttagare eller låginkomsttagare, det beror väl på vad man har för 

vanor. Om man är inlagd på långvårdsavdelningen så är det ganska lika för 

alla. Det kanske inte är någon tröst, men alla får det som man behöver, precis 

som ministern sade.  

Det som för mig är lite oklart är varför den här lagstiftningen görs på det 

sättet som den görs när man i den föreslagna nya landskapslagen om hälso- 

sjukvård, som ministern hänvisar till, säger att man från och med 2012 ska 

överta betalningsansvaret från ÅHS för dem som ligger på långvårdsavdel-

ningen. Då blir det en geriatrisk klinik och då ska samma avgiftsstadga gälla 

som för specialsjukvården. Jag undrar om ministern har tänkt på det? Det är 

i så fall ett litet slag i luften att komma med den här på lagstiftningsåtgärden, 

om den dessutom delvis ska verkställas 2012. Det är lite förvånande tycker 

jag. Det verkar inte som om lagstiftningen här skulle gå ihop med varandra. 

Sedan nämnde ministern att man med den här nya lagen ska införa en ny 

paragraf om studerandehälsovård. Jag kanske missförstod det, men i den står 

det ingenting om att man skulle få ett lägre högkostnadsskydd om man är 

studerande. Det var ju det som jag förstod att frågan var. För studerande 

skulle det vara viktigt att ha ett lägre kostnadsskydd. Jag tycker att man kan 

föreställa sig det såsom studiestödet ser ut. Det blir inte så mycket pengar 

över för hälso- och sjukvård. 

Herr talman! Jag tycker att detta med ÅHS avgiftens justering på institut-

ionsvården är lite konstigt. Det är väl avgiften på långvårdsavdelningen som 

man avser att ska justeras enligt samma principer som den sociala avgiften på 

institutionsboenden, enligt klientavgiftslagen. Vilket syfte ska detta tjäna?  

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Jag vet inte vad socialdemokraterna har för åsikt. Vill 

ni att avgiftstaken ska baseras på inkomsterna? Det försökte man ju ti-

digare för några år sedan och det fungerade inte alls. Det var omöjligt 

för svårt sjuka patienter att söka fram de här pappren eller fylla i ansö-

kan. Det var oftast så att de inte alls ansökte om högkostnadstaket. Det 

konstiga var att vi som jobbade på sjukhuset inte fick hjälpa patienterna 

med ifyllande av blanketterna. Det var inte någons uppgift, men jag som 

kurator gjorde det nog ändå. Menar socialdemokraterna att det igen ska 

vara inkomstbaserat?  
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Ltl Barbro Sundback, replik    

Jag får väl upprepa mitt förslag; ett allmänt högkostnadsskydd på en 

nivå mellan 120-200 euro som ska gälla lika för alla, oberoende ålder 

och inkomst.  

Detta att inte kuratorerna fick hjälpa till kan nog rimligtvis inte be-

lasta socialdemokraterna. Det måste nog vara ledningen för ÅHS som 

har några konstiga uppfattningar. Så det fritar jag oss ifrån. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Katrin Sjögren, replik  

Talman! När det gäller den geriatriska kliniken och kostnadsansvaret så 

beräknas det övergå till ÅHS enligt framställningen 2013. Det kan också 

finnas institutionsvård på andra avdelningar än inom den geriatriska 

kliniken, t.ex. inom psykiatrin eller inom barnavdelningen. Det är inte 

bara äldreomsorgen som berörs. 

När det gäller studerandehälsovården så omfattas studeranden på 

gymnasialstadienivå och på högskolan och de betalar inte någon avgift 

alls.  

Ltl Barbro Sundback, replik    

Till det sista undrar jag om det faktiskt gäller alla de avgifter som ingår i 

högkostnadsskyddet? Jag tycker att det verkar vara lite oklart med det. 

Sedan var det viktig information att det var 2013. I framställningen 

talades det om 2012. Utskottet måste titta på det. Det står här nere, ur-

säkta, det stämmer. Det var ÅHS som hade föreslagit 2012.  

Vilka är de avdelningar som drabbas institutionsvårdsavgiften? Barn-

avdelningen kan det bli inte vara? 

Talmannen 

Tiden är ute!  

Minister Katrin Sjögren, replik  

Det kan också handla om barn och patienter inom psykiatrin. Vi har lite 

speciella förhållanden Åland. Vi har inte direkt institutionsvård för t.ex. 

barnpsykiatriska patienter, man blir inskriven på barnavdelningen. 

Ltl Barbro Sundback, replik    

Man har väl inte inkomster under 18 års ålder så att man basera avgiften 

på det. Det var en intressant sak. Jag hoppas att utskottet tittar på det.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik  

Tack, herr talman! Jag har en lite annan åsikt än ltl Sundback när det 

gäller att avgifterna baseras mest på ålder. Om vi tittar på högkostnads-

skyddet när det gäller invalidpensionärer. Man måste väl rimligtvis 

tycka att invalidpensionärer har någon form av problem om man har 

fått invalidpension. Med stigande ålder blir det också mera problem och 

man får besöka läkare ofta. Tanken är också där att man får gå till sjuk-
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huset och man får betala mycket. På grund av stigande ålder blir det 

mera problem. Det är både är ålder och invaliditet i det här. 

Ltl Barbro Sundback, replik    

Det är väldigt smalt resonerat. Den befolkningsgruppen, mellan 18-65 

år, kan inte dra fördel av det lägre högkostnadsskyddet. Många som är 

yrkesverksamma kan drabbas av olika sjukdomar, för kortare eller 

längre tid, som är väldigt kostsamma för dem, inte minst tandvård.  

Jag håller inte med om att det är ett principiellt resonemang. Det är 

att plocka ut en grupp som är mycket viktig och som man bör beakta 

men vi tycker inte att man ska göra det på alla andras bekostnad.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Roger Jansson  

Herr talman! Den här framställningen ska jag vara med och behandla i social- 

och miljöutskottet. Som jag redan har sagts så är § 4 oproblematisk. 

Däremot § 5, den långvariga institutionsvården verkar vara mer problema-

tisk än vad jag trodde. Den har varit problematisk tidigare också men möjlig-

en har man inte märkt det ifrån ÅHS när man har tillämpat den. Därmed har 

den tillämpas på ett sätt som man har trott att ha varit rätt i enlighet med la-

gen men det kanske ändå inte har varit rätt. När det gäller tekniken så måste 

vi titta på det i social- och miljöutskottet.  

Sedan måste vi också titta på den gällande politiken, vilket vi redan disku-

terade om det rimliga i systemet. Jag återkommer till det. 

Första beträffande mitt replikskifte med Katrin Sjögren om hundra pro-

cent som vissa råkar ut för att betala och dessutom en eventuell pomperi-

possaeffekt. Jag läste lagen och jag kom till att så är det inte. Ministern har 

rätt, eftersom vi i § 12 har en angivelse att det är högst produktionskostnaden 

som får läggas till grund för det. Det finns också en hänvisning till landskaps-

lagen om grunderna för avgifterna i landskapet. Men, tyvärr fru minister, jag 

hade fel i informationen till ministern. Den lagparagrafen gäller bara dem 

som inte är bosatta i landskapet Åland och det är inte många. Jag har lusläst 

den här lagen som nu är aktuell att göra en förändring i och här finns det inte 

angivet. Då har jag gått till den andra lagen som borde kunna användas som 

grund för vårt tänkande i det här sammanhanget. Men tyvärr finns det inte 

någon hänvisning till den lagen. Egentligen är det inte en lag som lyder över 

den här speciallagen annat än när det gäller dem som inte är bosatta i land-

skapet för hänvisningen finns i § 12. När vi läser landskapslagen om grunder-

na för avgifterna i landskapet så står det; ”avgifterna för offentligrättsliga 

prestationer skall beräknas så att full kostnadstäckning uppnås”. Det är hu-

vudregeln. Sedan finns det undantag i 2 mom. ”möjligheten att inom hälso- 

och sjukvården för sociala ändamål, miljövård och utbildningsverksamhet 

och allmän kulturverksamhet eller likartade orsaker bestämma om att 

kostnadstäckning inte skall uppnås.” Det här är en sådan lagstiftning, föru-

tom för vissa individer i landskapet som ska betala full kostnadstäckning. Ni 

hör att det här inte är normal demokrati utan det här är någonting annat. Det 

här är någon slags straffavgifter för dem som har betalt mest skatt under sitt 

långa liv. Jag tycker att de här lagstiftningsprinciperna måste vi nu tyvärr för-

söka hinna med i social- och miljöutskottet. 
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Tidigare landskapsregering och tidigare lagting har uppenbarligen också 

missat när det gäller ÅHS långvårdsavgiften till patienterna, vilket är en helt 

annan sak än det som diskuterats här om kommunernas avgifter för den 

verksamheten, som ministern helt korrekt påpekade. 

Det kan hända att vi ändå har en logik i lagstiftningen och ett underlag för 

det sätt som man agerar på idag.  

Sedan kommer jag till följande fråga, det är beräkningen av avgiften, den 

hundraprocentiga täckningen. Den räknas på Trobergshemmet på ett sätt, på 

De Gamlas Hem på ett annat sätt och på Sunnanberg på ett tredje sättet. Se-

dan har vi en lite speciell lösning på ÅHS geriatriska klinik, som baserar sig 

på de avgifter som räknas på de kommunala institutionerna. Men enligt det 

nya lagförslaget så ska det upphöra och man ska på den geriatriska kliniken 

räkna på de verkliga kostnaderna. Det måste sedan också gälla på den psykia-

triska kliniken, det är de båda kliniker som har långvård.  

Det kan jag säga som redovisningsekonom att det finns många sätt att 

räkna det på, särskilt när det gäller avskrivningskostnader och indirekta 

kostnader i administration osv. Det kan bli väldigt höga kostnader som man 

kan räkna som hundra procent. Då är det alltså vissa medborgare som ska be-

tala det. Det är de som åker in på de här institutionerna och som inte förstår 

att man ska göra vissa ekonomiska överföringar inom familjen så att man be-

handlas ungefär som alla andra människor. Vissa kommer att klara av de här 

transaktionerna, andra har ingen aning om att de kan göra på det sättet och 

då betalar de orimliga belopp jämfört med kompisen som ligger i rummet 

bredvid och är mycket rikare. Det är verkligheten av det här systemet som vi 

har. Det talar absolut för att vi borde ha någon slags enhetspriser eller åt-

minstone en maxtaxa som vi ska använda oss av inom också den här sam-

hällsservicen som är en service som vi ger åt dem som inte kan leva, bo och 

dö hemma, vilket vi får hoppas att de flesta ska kunna göra. 

Jag har varit med att flera gamla människor har sagt åt mig att de inte har 

råd att flytta till Trobergshemmet. Man har sitt gamla hem kvar som ska skö-

tas. Man tar så mycket avgifter av pensionen så att man inte kommer att ha 

råd att hålla kvar huset. Det finns ju ändå ett hopp hos alla människor att de 

ska få återvända till hemmet efter en tid på institutionen, efter ett halvt år, ett 

eller två år på institutionen, samma gäller för Gullåsen och psykiatrin. 

 Här har vi faktiskt orsak att försöka skapa ett eget åländskt system istället 

för att följa de stora elefanternas frammarsch i riket, där man i allmänhet har 

generella system som är ganska okänsliga för den enskilde medborgaren. 

Den politiska riktningsförändringen kan inte göras nu i lagtinget. Det hade 

varit bra om landskapsregeringen i samband med den här framställningen 

hade kunnat diskutera det, men det hörde vi av ministern att man inte har 

gjort. Nu måste den politiska diskussionen kring rättvisa och rimligheten i 

det här systemet få en start. Jag hoppas att vi i utskottet ska kunna enas kring 

det och också få lagtinget med på att vi öppnar den här diskussionen. Jag är 

medveten om att det nog finns en viss skillnad mellan kommunernas institut-

ionsvård och landskapets institutionsvård men effekterna för den enskilda 

människan blir ändå ganska likartade. Om vi startar diskussionen nu i inom 

landskapets fögderi så bör vi sedan också föra diskussionen vidare till den 

kommunala sektorn. 
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Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Jag håller med ltl Roger Jansson om att transaktion-

er görs för det har jag ju sett och jag vet att det görs. De som vet att man 

kan ge lägenheten eller sälja den till barnen istället för att ta hyresin-

komster så gör det. Av hyresinkomsterna blir det bara 15 procent kvar i 

handen och förut 20 procent. Det är lite konstigt att de som vet hinner 

göra det före långvårdsavgiften beräknas och de som inte vet detta gör 

inte det. 

Ltl Roger Jansson, replik  

Herr talman! Det var vtm Gun-Mari Lindholm som satte mig på det här 

spåret genom att hon berättade att hon har också har upplevt att den här 

typen av transaktioner finns. Då kom jag på att jag också har upplevt 

det. Jag tänkte på alla dem som inte förstår sig på att göra på det här 

sättet. Systemet gör att det blir en kraftig olik och orättvis behandling. 

Det är inte bra när vi lagstiftningsvägen bygger upp sådana system som 

man kan ”manipulera” på ett lagligt sätt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Katrin Sjögren, replik  

Herr talman! Vi har ett sådant system i dagsläget ute i kommunerna. Vi 

har nivåer på barnomsorgsavgifterna, hemserviceavgifterna och lång-

vårdsavgifterna. Målsättningen med den här framställningen var inte 

någon omfattande reform. Det är viktigaste var att täppa till det här hå-

let för dem som är sjukpensionärer och som blir ålderspensionärer vid 

63 års ålder. Det är målsättningen med den här framställningen och inte 

någon stor och övergripande reform. Det säger sig självt att där skulle vi 

behöva haft en omfattande remissrunda, omfattande utredningar om 

ekonomiska verkningar. Meningen var att täppa till det här orättvisa hå-

let som har uppstått. 

Ltl Roger Jansson, replik  

Herr talman! Det är alldeles riktigt. Jag håller helt med om det resone-

manget att det är rätt att göra så i det här sammanhanget. 

Vi moderater har varje gång, den här lagstiftningen har kommit upp 

på den kommunala sidan eller på landskapets sida, sagt att man måste 

göra någonting. Också när vi har suttit i landskapsregeringen har vi för-

sökt påverka det i en annorlunda riktning än den finska riktningen för 

att uppnå en större rimlighet och rättvisa. Därför ville jag för min del ta 

upp detta idag också på samma sätt som vtm Gun-Mari Lindholm 

gjorde. Det känns ändå som om vi skulle ha förutsättningar nu att starta 

en rimlighetsdiskussion inför framtiden. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Anders Eriksson  

Herr talman! Jag noterade att jag begärde ordet först i det här ärendet, men 

med den hackordning vi har så blir man alltid sist och det får man finna sig i. 

Det mesta är färdigt tuggat. Jag har bara två korta kommentarer.  
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Det var inte länge sedan som det gjordes en ändring av den här lagstift-

ningen. Minister Sjögren förklarade på ett bra sätt vad man har kommit fram 

till. Man vill täppa till hålet med den här framställningen, som hon uttryckte 

det. Jag har ingenting emot det. Jag tycker att det är helt okej att man juste-

rar högkostnadsskyddet inom Ålands hälso- och sjukvård på det föreslagna 

sättet.  

När det gäller långvårdsavgifterna så kan jag inte bakgrunden lika bra som 

många andra kan. När jag läste den här texten så reagerade jag verkligen och 

tyckte att det här var hemskt. De eventuella pengar som man får behålla som 

gammal om man blir inlagd på institution så blir nu 17 euro mera, om man 

ska se det som ett framsteg. Jag kan inte uttrycka det på annat sätt än att jag 

tycker att hela upplägget faktiskt är hemskt. Ofta är det så att om det finns ett 

finskt regelverk, i och med att vi har blankettlagstiftning, så är det OK för 

många, men för mig är det inte OK. Jag håller med om det som vtm Gun-

Mari Lindholm, ltl Roger Jansson med flera har sagt. Jag hoppas att man 

verkligen tittar på det här i social- och miljöutskottet. Det finns säkert inte 

möjligheter att göra några större ändringar nu. Jag hoppas att man kan föra 

ett principiellt resonemang som förhoppningsvis den kommande landskaps-

regeringen kan ta tag i. 

Jag tänker på den röra som förekommer på De Gamlas Hem, avgifter som 

man har glömt att ta upp och som man ska ta i en klump efteråt. Med dessa 

avgifter så kan det leda till orimliga pengar. 

Nu blev det lite oklart för mig, när jag skummande igenom som hastigast 

så uppfattade jag att man ändå inte kan ta precis som hur mycket som helst i 

avgifter. Det finns ett kostnadstak som ska motsvara kostnaden för produkt-

ionen. Men efter ltl Roger Janssons anförande så blir det lite oklart om det 

gäller eller inte? 

Jag vill knyta ihop säcken genom att säga att jag verkligen hoppas att soci-

al- och miljöutskottet tittar på det här. Jag vet att man har många ärenden 

och att framställningarna kommer lite olyckligt tidsmässigt, om jag uttrycker 

mig milt. Jag hoppas att man för ett principiellt resonemang som förhopp-

ningsvis kan leda till en ändring. När jag läste den här texten först så trodde 

jag faktiskt inte att det var sant, men synbarligen är det sant. 

Ltl Roger Jansson, replik  

Herr talman! Ja, sant är det nog. När det gäller juridiken så finns det lite 

frågetecken när det gäller kostnadstaket som finns för icke ålänningar, 

de som inte bor här. Tydligen har man tänkt sig att för dem som bor här 

så är det grunderna för avgifter i landskapet som ska gälla, den som i vår 

lagbok är nummer två. Men det är nog långsökt, eftersom § 4 som styr 

det skulle erfordra ett aktivt beslut från landskapsregeringen på hur 

man räknar den här avgiften och om man sätter ett sådant tak. En sådan 

notering tror jag inte det finns i ÅHS avgiftsstadga. Därmed tror jag att 

det sätt som man räknar på inom ÅHS, på samma sätt som inom kom-

munerna, så kan möjligen vara icke i enlighet med lag.   

Ltl Anders Eriksson, replik  

Jag tolkar repliken på det sättet att det är lite oklart om det eventuella 

kostnadstaket, att avgifterna inte får överstiga kostnaderna för produkt-

ionen, bara skulle gälla icke ålänningar som bor här, om jag förstår det 
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rätt. I min värld så är alla ålänningar som bor här. Jag hoppas att social- 

och miljöutskottet kan titta på det här.  

Jag har också under debatten börjat fundera. Jag hörde en relativt 

förmögen person som sade att det blev betydligt billigare att anställa två 

skötare än att ligga på Gullåsen. Det tog jag med en nypa salt och tänkte 

att det var ett skämt. Framställningen och den här debatten visar att så 

galet förefaller det vara. Lycka till social- och miljöutskottet! 

 Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sirpa Eriksson  

Herr talman! Tyvärr hann jag inte påverka den här lagen. Men jag har lite 

åsikter om den ändå. 

§ 6, avgiftsgrundande inkomster, ”såsom inkomster beaktas inte vårdbi-

drag för barn enligt med lagstiftning om vårdbidrag för barn och vårdbi-

drag för pensionstagare som betalas i anslutning till folkpensions- och han-

dikappbidrag.” Så har det varit förut, vårdbidragen har inte beaktats. Det har 

inte beaktats för FPA har tagit bort vårdbidragen efter tre månader. Det är ef-

ter tre månader som långvårdsavgiften räknas när man är på institution och 

på sjukhuset.  

Men nu från och med den 1 januari 2010 bestämdes det och lagen stiftades, 

24 § lagen om handikappförmåner, så att FPA inte tar bort handikappför-

måner, men man måste ha beviljas det före man hamnar på institution. Man 

kan inte söka vårdbidrag när man redan ligger på långvården. 

Vårdbidrag och handikappbidrag betalas på grund av att man är hjälpbe-

hövande, man behöver hjälp av andra människor eller man är funktionshind-

rad. 

§ 6 tycker jag att man kanske behöver titta på. T.ex. inom psykiatrin så har 

nästan alla patienter redan vårdbidrag, de är pensionstagare. Det hade varit 

väldigt bra om de hade fått behålla vårdbidraget i de fall när de behöver vistas 

längre än tre månader på sjukhus. Samma sak gäller förstås för andra handi-

kappade som hamnar på sjukhus för en längre tid. Man kan först vara handi-

kappad och så kan man få en hjärnblödning och man hamnar att ligga ett 

halvt år på sjukhus. Efter tre månader räknas långvårdsavgiften och av vård-

bidraget blir det bara 15 procent kvar. Det är frågan om unga människor så de 

behöver mera i handen en detta, enligt min erfarenhet som socialkurator. Det 

är ju tänkt att man ska hem. Det är viktigt att man kan rehabiliteras, att man 

kan göra saker och ting och livet kostar. 

Ni får gärna fråga mig. Jag har räknat långvårdsavgifter i åratal och kan 

det här. Jag tror att vi måste titta på det här i utskottet så att vi inte försämrar 

funktionshindrades rättigheter när de just har fått behålla den här pengen i 

över ett års tid, så känns det lite konstigt, fastän man har gjort det i riket. Vi 

kanske ändå kan lösa det på något sätt. Tack, herr talman. 

Ltl Barbro Sundback, replik    

Tack, herr talman! Jag har också funderat men jag är inte så kunnig som 

ltl Sirpa Eriksson om hur vårdnadsbidraget har ändrat sedan 2010. 

Äldre personer som hade vårdnadsbidrag förut blev sedan av med vård-

nadsbidraget när man kom på institution, sedan fick man tillbaka det 

och sedan var det skattefritt. Det var väldigt förvånande. Nu ska det tyd-
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ligen bli beskattningsbart. Jag undrar vad det är för resonemang som 

staten för i fråga om vårdnadsbidraget? På något vis tycker jag ändå att 

det är lite förvånande att vårdnadsbidrag erbjuds en äldre människa 

som hamnar in på långvårdsenheten. Man kommer ju dit för att man 

inte längre klarar sig hemma. Varför ska man då uppbära vårdnadsbi-

drag när man är på institution där man ska få all vård som man behö-

ver? Hela systemet känns inte riktigt logiskt. Jag missgynnar ingen 

vårdbidraget men jag tycker att det är lite ologiskt. 

Ltl Sirpa Eriksson, replik  

Tack, herr talman! Det är ju inte alltid frågan om långvårdspatienter. 

Det är också frågan om barn som har handikappbidrag. Barn som har 

blivit svårt sjuka och att har legat längre än tre månader på sjukhus. En-

ligt lagen ska också i de fallen långvårdsavgift räknas. Samma sak gäller 

för psykiskt funktionshindrade som är på den psykiatriska kliniken. Det 

är frågan om personer som inte kommer att bli långvårdspatienter. 

Långvårdsavgift räknas för att de har varit där över tre månader. Jag 

tror att tanken har varit att de yngre personerna ska få mera pengar att 

röra sig med. Jag har inte läst riksdagens proposition så jag har inte 

kunskaper i det.  

Ltl Barbro Sundback, replik    

Jag förstår att det ska vara skattebelagt eftersom det blir en inkomst 

som inte beaktas när man ligger på långvården, medan alla andra in-

komster och stöd som man får beaktas. Det är i och för sig konsekvent. 

Jag förstår också det resonemang som ltl Sirpa Eriksson för. Men jag 

tänker på dem som verkligen blir kvar på långvården länge och har möj-

ligheter att lyfta vårdnadsbidrag. Varför får man vårdnadsbidrag när 

man är på långvården? Man får ju de facto all vård när man betalar 80 

procent i avgift. Då används ju inte vårdnadsbidraget för vård utan för 

att täcka andra kostnader. 

 Ltl Sirpa Eriksson, replik  

Det förvånar mig också att FPA först ger pengar och sedan tar kommu-

nen pengarna. Vårdbidrag och handkappbidrag är ju alltid tänkt till in-

dividens behov, inte för kommunens behov. Det är väldigt konstigt. Jag 

kollade i rikslagen direkt när den här lagen hade gått igenom i Finland. 

Efter tre månader ändrade man långvårdsavgiften så att man rent av 

roffade vårdbidraget till sig. Det var väldigt konstigt. I sociallagstiftning, 

samtidigt med två olika lagar brukar man inte göra så att man ger med 

ena handen och tar med den andra handen.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell  

Det här är en ideologisk intressant debatt. Jag började tänka på när Gudrun 

Schyman var här på Åland. Hon beskrev hur de olika partierna i Sverige är 

sprungna ut ur socioekonomiska grupper. Högst uppe var de rika och de fat-

tigaste var längst ner. Moderaterna var sprungna ur den allra rikaste sam-

hällsklassen sedan kom kristdemokraterna, folkpartiet, centerpartiet, social-

demokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet. Det var väldigt intressant. 
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Här idag har vi sett lite av den här debatten. Moderatpartiet har ett behov 

av att försvara de rikas rätt att behålla sina pengar, trots att de blir gamla och 

vårdas på institutioner. Medan socialdemokraterna försöker värna allas rätt 

till vård trots att man har mindre inkomster.  

Jag tycker att det är bra att man i lag reglerar att sjuk- och invalidpension 

förs in under det lägre högkostnadstaket på 120 euro. Jag tycker ändå att det 

är en princip som är intressant att diskutera eftersom det finns många grup-

per i samhället som fortfarande inte omfattas av det lägre skyddet. 

Ministern säger att den här lagen egentligen bara är till för att täppa till ett 

orättvist hål och om man ska komma till rätta med större orättvisor så krävs 

det en helt annan typ av lag, kanske en ny lag eller ett nytt tankesätt. Om man 

ska följa den här principen om att människor som har svårt att betala de 

ganska höga avgifterna så får man plocka in grupp efter grupp under det lägre 

högkostnadsskyddet, då är inte det här den sista lagframställningen som vi 

ser i det här ärendet. Det kommer att komma flera. 

Annars ska man helt enkelt gå över till ett helt annat resonemang och göra 

som det förslag som socialdemokraterna lanserar; istället för två är kostnads-

skydd så har man ett högkostnadsskydd lika för alla. Då går man mot ett 

ännu enklare och ännu mera obyråkratiskt system. Det är vårt alternativ och 

jag hoppas att det kan bli verklighet någon gång. 

Det som blev oklart för mig här var i en replikväxling mellan ltl Sundback 

och minister Sjögren om de studerandes möjligheter till hälso- och sjukvård. 

Om jag har förstått det rätt så går de studerande avgiftsfritt till studerande-

hälsovården, som är någon typ av primärvård. Men hur är det om en stu-

derande behöver annan vård, specialistvård eller specialsjukvård? Går den 

studerande också då gratis hela vägen? Var regleras detta då i så fall? Ef-

tersom de studerande inte lyder under lågkostnadsskyddet, framgår det då 

någon annanstans att den studerande inte belastats med några avgifter? Det 

var en mamma som häromdagen diskuterade med mig hur det kommer sig 

att hennes son som är sjuk, studerande och lever på studiestöd ändå tvingas 

betala rätt höga vårdavgifter. Det här är en fråga som jag tycker är väldigt in-

tressant. Kan jag få ett klargörande? Tack, herr talman. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det var en ovanligt grov och fräck analys av moderaternas 

politik. Socialdemokraternas ordförande säger att moderaterna värnar 

om de rikaste. Vi värnar om rättvisa och säkerhet för alla, särskilt inom 

hälso- och sjukvården, socialvården och övrig dylik omsorg för dem som 

har det sämst. Vi försöker tillse att samhället har råd med detta och inte 

delar ut pengar åt alla. Vi värnar om medelinkomsttagarna och alla 

andra i det här fallet. De rikaste kan undvika höga avgifter så att de får 

mindre avgifter än de flesta normalinkomsttagare, vilket vi säger i den 

här debatten. Det är viktigt, herr talman, att vi i debatten håller oss till 

sanningen. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag kan hålla med om att det var en ganska generell synpunkt som jag 

hade. Den här diskussionen förs också i andra församlingar, t.ex. i stads-

fullmäktige där det också finns en annan ingång i resonemanget kring 

vad man betonar vara det viktiga i frågan. Även där tror jag att ltl Jans-
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son har försvarat maxtaxan för avgifter på Trobergshemmet. Den frågan 

har kanske inte varit den mest centrala och mest angelägna för vår del 

att kämpa för. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Om ltl Gunell kan hitta ett enda exempel i min politiska 

karriär, särskilt under de senaste 20 åren, där jag på något sätt har mot-

arbetat möjligheterna för dem som har det sämst att klara sig i det här 

samhället, så vänligen ta fram det. Vad andra politiker gör här på Åland 

och på andra ställen är fullständigt ointressant i det här sammanhanget 

när det gäller de inlägg som jag har gjort i den här debatten. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Nej, jag har inte något exempel där jag har hört ltl Jansson vilja undan-

hålla något för någon som har det sämst.  

Däremot har vi ett annat förnärmelsesätt i den politiska debatten. För 

mig är det viktigt att det är allas rätt till vård som är det generella och 

rätt till generell vård med så generella avgifter som möjligt, som är lika 

för alla. Det är ju det som vårt förslag bygger på. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! I motsats till ltl Roger Jansson så tycker jag att det var en 

ganska intressant infallsvinkel. Jag kan hålla med om det resonemang 

som Gudrun Schyman hade angående inkörsporten till politiken bero-

ende av intresseområden.  

Jag upplever att åtminstone de andra partierna här i salen har en 

möjlighet att gå över de här olika intresseområdena. Men jag upplever 

att socialdemokraterna kanske har svårast att göra det därför att man 

vill hålla sig till sitt eget intresseområde. Man har svårt att trampa över 

till någon annan. Jag hoppas att vi alla skulle ha förmågan att värna om 

att alla människor är viktiga, oavsett om man är fattig eller rik. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag kan hålla med om att när det gäller Gudrun Schymans modell i 

dagsläget så fungerar politiken på ett annat sätt. Väljarna kanske mera 

speglar sig och sina åsikter gentemot ett parti och väljer det. Den socioe-

konomiska gruppen behöver inte betyda att man per automatik röstar 

på moderaterna eller på socialdemokraterna. Idag finns det en annan 

rörlighet. Välfärdssamhället också bidragit till att alla är mera lika 

värda. Socialdemokratin bygger ju ändå på en ideologi som är principiell 

och som handlar om allas rätt. Socialdemokraterna värnar alla männi-

skor på lika villkor.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Det sista uttalandet, att värna om alla människors lika rätt, är 

precis det som den här debatten handlar om. Ingen har sagt att någon 

skulle få vare sig bättre eller sämre vård, utan man skulle få vård när 

man behöver det. Frågan är vad som är rättvist, vad som är skäligt att 
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betala för samma vård som man erhåller? Det är det som är den spring-

ande punkten. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Ja, det är viktigt att ha allas rätt som mål. Man måste komma ihåg att 

alla inte har samma förutsättningar. Det är viktigt för mig att komma 

ihåg i den här debatten. För en del kan en ÅHS avgift vara svår att klara 

av. Jag vill påminna om att det finns andra grupper i samhället, än pens-

ionär, sjukpensionärer och barn, som idag berörs av den här lagstift-

ningen. De grupperna borde också få rätt till det lägre högkostnads-

skyddet för att de av sociala skäl idag har svårt att ha råd med vård som 

alla ska ha rätt till.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Jag tänkte komma med ett förtydligande om studerande-

hälsovården. Studerandehälsovården ska främja hälsan och studieför-

mågan både för studeranden på gymnasie- och högskolenivå. Det rör sig 

om hälsoundersökningar, man ska ta i beaktande psykiskt ohälsa och 

man ska göra drogförebyggande arbete bland de studerande. Det räknas 

upp flera punkter i lagstiftningen.  

På samma vis som gäller för barn som får rådgivning så gäller också 

för studeranden. Andra avgiftssystem hakar sedan in om man blir inlagd 

på sjukhuset och börjar betala vårddygnsavgifter. Som barn har man 

även gratis rådgivning och hamnar sedan på att betala vårddygnsavgif-

ter också, precis som studeranden gör om man är över 18 år. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag tackar för det förtydligandet. Jag blev lite förvirrad av den tidigare 

replikväxlingen. Minister Sjögren framställde det som att den stu-

derande har gratis vård, så förstod jag det. Men det regleras ingenstans 

och i så fall har jag missat någonting. Naturligtvis är det gratis att be-

söka studenthälsan. Men om sjukdom konstateras och den studerande 

måste remitteras vidare till specialsjukvården då börjar den studerande 

betala avgifter precis som alla andra som är över 18 år. Har jag förstått 

det korrekt? Om en studerande blir sjuk så då har den personen ett hög-

kostnadsskydd som är 375 euro och inte 120 euro. Där uppstår orättvi-

san enligt mig. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Minister Katrin Sjögren  

Herr talman! Jag tänkte komma med ett förtydligande. Ltl Anders Eriksson 

hade också frågeställningar. 

Enligt kapitlet, skatter och avgifter, i lagboken och enligt landskapslag om 

grunderna för avgifterna till Ålands hälso- och sjukvård § 2, så finns det en 

paragraf som heter högsta avgift som lyder; "avgifter för en tjänst får vara 

högst lika stor som kostnaden för produktionen av tjänsten". Det finns sti-



  

  1005 

pulerat i landskapslag om grunderna för avgifterna vid Ålands hälso- och 

sjukvård.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag uppfattade inte vilken lag det var? Var det den gene-

rella lagen eller var det den specifika lagen som citatet var ifrån? 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Det är den specifika, landskapslagen om grunderna för avgifter till 

Ålands hälso- och sjukvård.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det är ju en generell princip som i grunden är inbäddad i 

grundlagen, att staten och det allmänna har rätt att uppta skatt som inte 

behöver vara specificerad vad gäller ändamål osv. och att avgifter inte 

får vara högre än självkostnadsprincipen. Det är en bra regel att komma 

ihåg. Det är ju sedan väldigt problematiskt hur man räknar ut den här 

självkostnaden för olika offentliga tjänster. Jag undrar om man har räk-

nat ut det på landskapsregeringen? Vet man vad en plats på de olika av-

delningarna kostar och hur räknar man ut det? 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Jag kan inte svara på om man har specifika uträkningssy-

stem för vad vården kostar inom ÅHS. Men när det gäller kommunerna 

så är det på det viset. Det har varit en medveten politik till dags dato att 

man har kunnat ha en viss frihet i kommunerna. Man har kunnat ha 

egna barnomsorgsavgifter och räknat ut dem. Man har räknat ut hem-

serviceavgifter för de äldre och man har räknat ut långvårdsavgifter. Min 

åsikt i den frågan är att det borde vara lika. Men så har inte politiken 

sett ut. Man ha givit frihet till kommunerna att själva räkna ut det här. 

Det skiljer sig väsentligt i kommunerna. Jag tror att den största skillna-

den gäller hemserviceavgifter för de äldre. 

Ltl Barbro Sundback, replik    

Nu pratar vi lite om två olika saker. Hur man räknar ut den avgift som 

klienten ska betala för en viss tjänst och det andra är hur man räknar ut 

självkostnadspriset för den tjänsten, dvs vad det kostar att producera 

tjänsten, om man ska ta in kapitalkostnader osv. I kommunerna kanske 

man har sådana uträkningar. I staden har vi det nog till vissa delar.  

Vad gäller klientavgifterna så finns det nog i klientavgiftslagen vissa 

grunder för hur man räknar ut dem. Här kunde ju landskapsregeringen, 

om man så önskar, utfärda anvisningar och gemensamma grunder för 

hur man räknar ut avgifterna. Normalt är dessa avgifter bara en bråkdel 

av självkostnadspriset för hela tjänsten och det är väl det som vi delvis 

diskuterar här. Vad är självkostnadspriset för en tjänst på långvårdsen-

heten mot bakgrund av 85 procent?  
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Talmannen 

Tiden är ute! Replikskiftet är därmed avslutat. Begäres ordet. Diskussionen är avslutad. 

Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. 

Remiss 

5 Köttbesiktning 

Landskapsregeringens framställning (FR 22/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till näringsutskottet. Godkännes? 

Godkänt. 

Diskussion. 

Minister Katrin Sjögren  

Herr talman! Från det ena till det andra. Framställning nr 22 handlar om 

praktikaliteter och formalisering. Landskapsregeringen föreslår att livsme-

delslagen som är en blankettlag ändras så att Ålands miljö- och hälso-

skyddsmyndighet, ÅMHM, är behörig myndighet för all köttbesiktning och 

för tillsyn över livsmedelsföretagare som importerar eller vidareförmedlar 

livsmedel av animaliskt ursprung. 

Landskapets livsmedelslag är en s.k. blankettlag dvs. rikets livsmedelslag 

gäller på Ålands med vissa anpassningar. Enligt lagen sköter ÅMHM de upp-

gifter som enligt rikslagen ankommer på kommunerna och kommunala myn-

digheter. Där saknar vi en nivå i det åländska samhället. Landskapsregering-

en sköter de uppgifter som ankommer på statens myndigheter. Rikets livs-

medelslag ändras från och med 1 september i år bl.a. så att all köttbesiktning 

vid slakterier ska skötas av statliga myndigheter. 

Idag sköts köttbesiktningen av ÅMHM där det även finns en tjänst som be-

siktningsveterinär. För att köttbesiktningen ska få lagstöd och fortsättnings-

vis skötas av ÅMHM bör lagen ändras. De personella resurserna finns på 

ÅMHM. 

Tillsynen över första ankomstplatsen för livsmedel av animaliskt ursprung 

ska i riket primärt ordnas så att Livsmedelssäkerhetsverket avtalar med 

kommunen att kommunen ska sköta tillsynen. Då tillsynsuppgiften lämplig-

ast sköts på Åland av ÅMHM föreslås att det beslutas så direkt i lagen. 

Förslaget innebär att vissa arbetsuppgifter formellt flyttas över från land-

skapsregeringen till ÅMHM där de personella resurserna redan finns. Försla-

get har ingen känd verkan på miljön eller på jämställdheten. 

Lagförslaget har sänts på remiss till ÅMHM, Ålands producentförbund, 

Ålands näringsliv och Dahlmans. Ett remissvar har kommit in från Ålands 

miljö- och hälsoskyddsmyndighet som hade förslag på vissa omformuleringar 

som landskapsregeringen har beaktat. 

Att det finns lagstöd och att köttbesiktningen fungerar oklanderligt är av 

yttersta vikt för våra livsmedelföretag.  

Talmannen 

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

Remiss 

6 Behörig myndighet för djursjukdomar 

Landskapsregeringens framställning (FR 23/2010-2011) 
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Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. God-

kännes? Godkänt. 

Diskussion. 

Minister Katrin Sjögren  

Talman! Även framställning 23 handlar om teoretiska men icke desto mindre 

viktiga ändringar i landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyn-

dighet, ÅMHM.  

Landskapet har inte lagstiftningsbehörighet men väl förvaltningsbehörig-

heten för smittsamma sjukdomar hos husdjur. Landskapsregeringen föreslår 

att ÅMHM utpekas som behörig myndighet i de fall där en kommunal veteri-

när utpekas som behörig enligt rikslagstiftningen om smittsamma sjukdomar 

hos husdjur. 

Rikslagstiftningen om smittsamma sjukdomar hos husdjur är lagen om 

djursjukdomar och lagen om bekämpande av djursjukdomar som med lätthet 

sprids sig samt ett stort antal förordningar utfärdade med stöd nämnda lagar.  

De uppgifter som idag ligger på kommunalveterinärerna är t.ex. kontroll av 

salmonella hos höns, bekämpning av salmonella hos nöt och svin, att handla 

aktivt vid anmälan om fågeldöd och misstanke om fågelinfluensa, bekämp-

ning av tuberkulos hos hägnade hjortdjur, bekämpning av scrapie hos får och 

getter, bekämpning av rabies, medi-visna och BSE. 

Den gällande åländska lagstiftningen innehåller inte någon bestämmelse 

om att någon annan myndighet än landskapsregeringen är behörig myndig-

het för lagstiftningen om smittsamma sjukdomar. Då myndighetsutövningen 

inom djurskyddet och livsmedelsskyddet till stor del ligger på ÅMHM, och 

även den praktiska veterinärvården finns där, såsom djursjukvård, är det 

mera ändamålsenligt att hålla den mera direkta myndighetsutövningen gäl-

lande smittsamma sjukdomar hos husdjur vid ÅMHM. Därför föreslår land-

skapsregeringen att de uppgifter som enligt rikslagstiftningen får skötas av 

kommunala veterinärer på Åland ska skötas av ÅMHM. Verksamheten vid 

ÅMHM får med denna framställning lagstöd. 

Förslaget innebär att vissa arbetsuppgifter formellt flyttas över från land-

skapsregeringen till ÅMHM. Största delen av det praktiska arbetet, särskilt 

fältarbetet, sköts redan idag av ÅMHM. Det största arbetet görs med be-

kämpning av medi-visna, scrapie och BSE, vilket kan uppskattas till drygt ett 

halvt års arbete för en veterinär. I praktiken handlar det om provtagningar i 

förebyggande syfte. Däremot är det inte möjligt att göra någon generell upp-

skattning av tidsåtgång vid ett utbrott av någon av sjukdomarna. 

Förslaget har ingen känd verkan avseende miljö i övrigt eller på jämställd-

heten. Förslaget har beretts som tjänstemannaberedning på miljöbyrån. Lag-

förslaget har sänts på remiss till ÅMHM, Ålands producentförbund, Ålands 

hushållningssällskap, Ålands djurskyddsförening, Ålands hästavelsförening, 

Ålands fåravelsförening, föreningen Ålandsfåret och Ålands fiskodlarför-

ening. Tre remissvar som förordar förslaget har kommit in. Tack. 

Ltl Carina Aaltonen   

Herr talman! Från socialdemokraternas sida tycker vi att det är bra att 

ÅMHM nu får stöd i lagen för sådana uppgifter som de redan har skött i 

många år. Nu man behöriga att göra sådant som bland annat innefattar olika 

nationella och internationella provtagningsprogram. Det är viktigt att man 
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tänker på hur djuruppfödningen har förändrats från idag mot hur det såg ut 

för 30 år sedan. 

I dag lever vi i en förändrad värld. Det är inte bara människor utan också 

ett djur som reser över nationsgränserna. Det gör också sjukdomar, sådana 

sjukdomar som vi på Åland inte har kunnat tänka oss, men som nu kommer 

allt närmare. Jag tänker på blåtunga hos får eller fågelinfluensa som har på-

träffats bland annat i Sverige hos vilda djur. 

Något som EU-kommissionen har initierat och som nu också är obligato-

riskt för åländska djurägare och för de kommunala veterinärerna är att föra 

in alla djurförflyttningar mellan EU-länder och vid import från länder utan-

för EU. De ska föras in i en databas, kallad Tracys, undantaget är hästar som 

inte ska till slakt och alla sällskapsdjur som följer med sina ägare. Genom att 

uppdatera och kontrollera databasen Tracy så blir det en hel del merarbete 

och rutiner att implementera på Åland, både hos djurägare och hos veterinä-

rer. Det här kommer att medföra en större tidsåtgång framför datorn hos 

våra ÅMHM veterinärer. Tracys är ett integrerat veterinärdatasystem som 

har varit ett haltande system på Åland än så länge. Men nu med den här nya 

lagstiftningen måste verkligen ÅMHM påföras det systemet. 

Det som oroar mig är att fler och fler arbetsuppgifter påförs ÅMHM. I snitt 

har det handlat om 8-10 nya arbetsuppgifter per år samtidigt som vi vet att 

ÅMHM:s budget har skurits ner. Man har alltså fått mindre pengar att röra 

sig med men allt flera lagstadgade arbetsuppgifter. Det här kommer inte att 

hålla i längden. Det innebär att vissa viktiga arbetsuppgifter hos myndigheten 

blir nedprioriterade. Det kan till exempel handla om rådgivning till allmän-

heten. ÅMHM har tagit emot ganska lite kritik de senaste åren, just tack vare 

att de haft tid att ge rådgivning till dem som har haft ärenden som sedan ska 

behandlas av ÅMHM. Det blir då rätt med detsamma. Detta har medfört att 

vi har haft många positiva näringsidkare som har fått hjälp av ÅMHM. Det är 

tråkigt om man måste prioritera med just den här biten. 

Annat som kanske heller inte kommer att hinnas med och som inte hinns 

med ens i dagsläget är olika djurhälsoprogram och förebyggande djurhälso-

program. Det här är ett område som växer i våra närområden och får allt 

större betydelse ju större och mer koncentrerade djurbesättningar som vi får. 

Ju fler stordriftsbesättningar som kommer så ju mer behövs de förebyggande 

djurhälsoprogrammen, som görs upp i samverkan med ÅMHM:s veterinärer. 

Jag är allvarligt oroad för att ÅMHM:s verksamhet får för mycket lagstad-

gade uppgifter och får för liten budget. Det här kommer inte att hålla i läng-

den. Vi kommer att ta reda på mera i social- och miljöutskottet. Vi börjar väl 

behandla det här ärendet redan i morgon. Tack, herr talman är. 

Minister Katrin Sjögren, replik  

Herr talman! Jag är glad för ltl Carina Aaltonens anförande. Det är min-

sann inte ofta här i salen som man får höra något positivt om ÅMHM. 

Man får snarare höra negativa saker. ÅMHM som myndighet blir ofta 

ganska styvmoderligt behandlad av politiker. 

Faktum är att ÅMHM är en modern myndighet som har service som 

ledstjärna. Min uppfattning är att man har jobbat hårt med detta och att 

man går framåt.  

Landskapsregeringen har tecknat ett kontrakt om en stor omfattande 

utvärdering av ÅMHM. Jag ser att man utvärderar tjänsterna, uppgif-
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terna och avgifterna som också kommer att kunna ligga till grund för att 

göra förbättringar inom ÅMHM och att man kanske också ser på perso-

naldimensioneringen. ÅMHM är extremt viktig för näringslivet.  

Ltl Carina Aaltonen, replik  

Här delar jag också uppfattningen med miljöministern. ÅMHM är ex-

tremt viktig, inte bara för näringslivet utan som en myndighet som 

också ska tillgodose den åländska miljön, naturen och se till att vi kan 

lämna över en frisk och sund omgivning till eftervärlden.  

I och med att vi får fler och fler direktiv från EU som ska implemente-

ras så förs mycket av de här uppgifterna till ÅMHM. Det är oerhört vik-

tigt att de har tillräckligt stor personalstyrka och hinner med de här 

uppgifterna. ÅMHM kämpar faktiskt med att vara just den här moderna 

myndigheten och kunna ge bra service och det ska vi politiker värna om.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras 

till social- och miljöutskottet. 

Remiss 

7 Alkolås som kvalitetssäkring av person- och godstransporter 

Landskapsregeringens framställning (FR 24/2010-2011) 

Ärendet avförs och upptas till behandling inkommande måndag 30.5 

Remiss 

8 Produktionsstöd för el 

Landskapsregeringens framställning (FR 25/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet. Godkännes? 

Godkänt. 

Diskussion. 

Minister Roger Eriksson  

Herr talman! Vi har nu på vårt bord framställningen om produktionsstöd för 

el. Framställningen grundar sig på den tidigare debatten i tilläggsbudgeten 

från april när den här åtgärden som vi vill genomföra aviserades.  

Grundtanken är att kompensera våra åländska elproducenter som produ-

cerar förnyelsebara energikällor för bortfallet av stöd som de råkar ut för när 

Åland inte är med i rikets inmatningstariffsystem. Det är enbart det som vi 

tar sikte på här, att våra aktörer ska vara i samma situation som deras kon-

kurrenter i riket.    

Tidigare var det så att producenter av el från förnyelsebara energikällor 

har fått stöd, fram till och med år 2010, genom att man har kunnat tillgodo-

göra sig en återbetalning av accisen. Nu har det tyvärr fallit bort för de 

åländska aktörernas del. 

Vi vill på detta sätt kompensera dem för bortfallet. Framställningen syftar 

till att öka andelen el som produceras från förnyelsebara och lokala energikäl-

lor.  

En av motiveringarna är att vi vill trygga våra aktörers lika konkurrensvill-

kor, att aktörerna ska känna förtroende för att stödsystemet upprätthålls och 

att befrämja investeringsvilja på det här viktiga området. Tack, herr talman. 
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Ltl Roger Jansson, replik  

Talman! Det finns mycket i samband med den här framställningen att 

resonera kring för finansutskottet. Många talare kommer att ha sina 

synpunkter på det.  

Jag är förvånad över att landskapsregeringen inte i det här samman-

hanget säger någonting eller än mindre i framställningen kommer med 

Ålands andel av kostnaderna för inmatningstarifferna. I riket har man 

från 1.4 genomfört det här. Nu halkar vi för varje dag som går kraftigt på 

efterkälken. Det borde absolut ha hört ihop med det här eftersom det 

berör samma utvecklingsform som acciserna. Hur tänker landskapsre-

geringen när det gäller den frågan?  

Minister Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Den här framställningen tar sikte på att kompensera våra 

aktörer för bortfallet av återbetalningen av accis som har skett. Vi kon-

centrerar oss enbart på att våra aktörer ska vara i samma situation. Det 

är enbart det som vi koncentrerar oss på i den här frågan. Vi har inte 

satt in några faktorer. Det här är en lagframställning i förhållande till 

tilläggsbudgeten  

Ltl Roger Jansson, replik  

Herr talman! Jag ställde en politiskt baserad fråga om två ärenden som 

hör intimt ihop med varandra. Jag fick inget som helst svar på min 

fråga. Det är självklart att landskapsregeringen ska kunna svara på det! 

Om inte minister Eriksson kan svara så kan lantrådet eller någon annan 

göra det. Det är klart att man i samband med den här framställningen 

måste få svaret på varför inte den delen inkluderas i den här lagstift-

ningen?     

Sedan är det en annan sak hur länge det tar att komma överens med 

riksmyndigheterna och kunna göra avtal. Men vi behöver ha lagstiftning 

i botten för den frågan också. De här frågorna hör ihop som ler och 

långhalm. 

Minister Roger Eriksson, replik  

Tack, herr talman! Frågorna har förstås en anknytning till varandra. Det 

här är en lagframställning som grundar sig på förslaget till tilläggsbud-

get. Det här är alltså en budgetlagstiftning där vi har aviserat att kom-

mer att ha en lagstiftning som gör det möjligt att kompensera våra 

åländska aktörer. Det är just den frågan som vi har tagit ställning till 

med en lagframställning. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman, replik  

Herr talman! Jag har ett anförande snart men jag skulle vilja höra en de-

talj av kansliministern. Varför är det här stödet nu begränsat till åren 

2011 och 2012 endast? Om man läser ikraftträdelsebestämmelsen så 

måste man tolka att det här gäller endast 2011 och 2012. 
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Minister Roger Eriksson, replik  

Tack, herr talman! Tanken är att vi skulle få ett system som gäller för två 

år. Stödet kan utbetalas troligtvis tidigast nästa år. Vi har förhoppningar 

att under den här tiden kanske inmatningstariffsystemet löser sig. Visar 

det sig så att vi inte kommer med i systemet så kan den här lagen förstås 

förlängas i framtiden. Men vi försöker gradera upp två år i alla fall så att 

vi ska få arbetsro. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik  

Herr talman! Det är lite svårt att förstå det här. Landskapsregeringen 

vill trygga likvärdiga konkurrensvillkor för vindkraften. Man föreslår nu 

en del av ett paket som finns i riket som består av ett fast produktions-

stöd, vilket motsvarar accisåterbäringen, och den andra delen är inmat-

ningstariffen, just den del som är framåtsyftande och är ett stöd till ut-

veckling. Samtidigt har det fasta stödet på rikssidan notifierats för fem 

år sedan och här på Åland är det två år. Alltså måste man mena att det 

ska komma någonting annat efter det här.  

Det vore helt klart skäl för landskapsregeringen att ta ett helhetsgrepp 

om näringen och säga hur vi ska se på det här stödet nu i relation till 

hela inmatningstariffsfrågan.  

Minister Roger Eriksson, replik  

Herr talman! Rikets notifiering gäller fem år. Det här är en lagstiftning 

som avser två år. Tanken är att vi fortsättningsvis ska kunna komma in i 

inmatningstariffsystemet i riket. Det här har vi gjort för att kunna trygga 

våra egna aktörer under den här tidpunkten, så att de ska kunna känna 

trygghet och förtroende för systemet och för att befrämja investerings-

viljan. Tanken är att de inte ska bli i sämre konkurrenssituation än ri-

kets aktörer under den här tiden. Det här systemet måste också notifie-

ras. Det finns en tidsförskjutning här. I praktiken kan vi troligtvis betala 

ut stödet först i början av nästa år. 

Ltl Camilla Gunell, replik  

Men det är ju det faktum att de åländska investerarna inom vindkraften 

redan nu är i en mycket sämre konkurrenssituation än vad man är i riket 

just därför att Åland inte har ett inmatningstariffsystem. Det här är ju 

mera lite plåster på såren till de befintliga bolagen än ett framåtsyftande 

näringsstöd som ska bidra till ökade satsningar inom vindkraften. 

Tror minister Eriksson att dörren ännu är öppen för Åland i Helsing-

fors att komma med i inmatningstariffsystemet? Eller är det inte dags 

att börja fundera över en plan B, en åländsk modell?  

Minister Roger Eriksson, replik  

Tack, herr talman! Plan B, åländsk modell, det är klart att man måste ha 

sådana funderingar också. Det har vi. Det är frågan om hur man ska se 

på framtiden. Vi tänker i alla fall försöka fortsätta med det här systemet. 

I dagsläget finns det inte någon klar förhandlingspartner på rikssidan. 

Det kommer en ny regering, kanske det finns öppningar där. Vi jobbar 

på det spåret också. 
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Det är också ett faktum att inmatningstariffsystemet som man har på 

rikssidan skulle ha inneburit stora fördelar för åländska aktörer. Ett 

åländskt helt eget finansierat system kommer knappast att uppgå till de 

summorna. Så vi tänker inte släppa det här spåret ännu. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Folke Sjölund 

Herr talman! Egentligen finns det inte finns mycket att säga och tillägga om 

den här lagframställningen. Det är precis så som minister Eriksson sade, att 

det handlar om en åtgärd som är begränsad till att kompensera våra vind-

kraftsföretag för ett bortfall av återbetalning av accis.  

Den större frågan med inmatningstarifferna osv lever sitt eget liv. Det på-

går diskussioner och förhandlingar om det. Den här lagframställningen hand-

lar alltså om tiden fram till dess att inmatningstariffsystemet börjar tilläm-

pas. Det är därför som den är begränsad till två år. Risken är att om den här 

lagen hade till exempel gällt fem år eller obegränsad tid framåt, så hade vår 

förhandlingsposition när det gäller inmatningstarifferna riskerat att bli be-

tydligt sämre. Då kunde man ha sagt; ”ni har ju en sådan här lag som kom-

penserar redan”. Varför ska man sätta sig en sådan situation? 

Det är skäl att se till att våra vindkraftsföretag har motsvarande konkur-

rensförutsättningar som de övriga. Det här är en begränsad sak. 

Sedan är det klart att det är precis som ministern konstaterade, diskuss-

ionerna om att också Åland ska vara med i inmatningstariffsystemet fortsät-

ter. Diskussionerna fortsätter med en ny regering. Där har t.ex. socialdemo-

kraterna alldeles utmärkta möjligheter att vara med och påverka den nya re-

geringen, där socialdemokraterna förmodligen kommer att ingå, på ett sådant 

sätt att vi kommer överens om de här sakerna så att Åland kommer med i sy-

stemet.  

Det har gjorts hemskt mycket hittills. Att sitta och mumla i bänken om att 

ingenting har gjorts leder inte den här frågan framåt på något sätt. Tvärtom, 

det har lagts ner mycket arbete på de här sakerna. Den här frågan lever vi-

dare. 

I övrigt när det gäller den här framställningen så anknyter den till tilläggs-

budgeten. Det är nödvändigt att anta framställningen nu snabbt, så att våra 

vindkraftsföretag har samma konkurrensförutsättningar som vindkraftsföre-

tagen på rikssidan.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Också ltl Sjölund säger att Åland ska trygga likvärdiga konkurrensvillkor 

för vindkraften och att det är på det här sättet som man ska trygga kon-

kurrensvillkoren. Men det här är ju bara en del av inmatningstariffsy-

stemet på rikssidan. Jag kan inte förstå varför man upprepar det här. 

Vindkraften på Åland har inte likvärdiga konkurrensvillkor som riksbo-

lagen. 

Ska då det här stödet finnas i två år på Åland och efter det ska man 

sedan lansera något mera heltäckande system som också gynnar ut-

veckling och nya bolag? 
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Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Det var ju en klar missuppfattning. Avsikten är att land-

skapsregeringen så fort som möjligt ska kunna hitta en lösning och en 

överenskommelse med regeringen och myndigheterna Helsingfors om 

att Åland ska komma med så fort som möjligt i inmatningstariffsyste-

met. Inte är det någonting som man ska vänta på i två år heller. Den här 

processen som är igångsatt ska naturligtvis fortsätta och förhoppnings-

vis snabbt komma till ett lyckligt slut. Det är ju det som är målet, vilket 

jag tror är ett gemensamt mål för oss alla.  

Ltl Camilla Gunell, replik  

Javisst är det ett gemensamt mål. Det är ju det som vi här i lagtinget un-

der en lång, lång tid har blivit invaggade i tron att landskapsregeringen 

har haft löften från finska regeringen om att Åland skulle vara med i det 

här systemet. Sedan när det kommer till sanningens minut så konstate-

rar vi att vi inte alls är med och att ministerierna på rikssidan har sagt 

nej till det här. Det här borde egentligen ha varit i skick från den första 

april när man på rikssidan körde igång systemet. Nog måste man väl 

börja fundera över hur man ska komma tillrätta med det här än att nu 

börja hoppas på den nya regeringen. Jag bedömer nog att det är ganska 

svårt för Åland att komma in i det här systemet när det har gått så här 

långt. 

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Vi kanske ska skilja mellan två saker. Den ena sidan som 

är tjänstemannadiskussioner och förhandlingar som har förts, och den 

andra sidan som är den politiska nivån. De politiska slutliga besluten är 

ännu inte fattade. Besluten kommer heller inte att fattas av den nu sit-

tande regeringen. Besluten kommer att fattas av den kommande rege-

ringen. Den här processen måste vi fortsätta, oberoende av vem som sit-

ter i den nya regeringen i Finland och vem som sitter i kommande land-

skapsregeringen. Det är klart att det här arbetet som pågår ska natur-

ligtvis fortsätta tills vi får ett tillfredsställande resultat. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson, replik  

Herr talman! Jag är osäker på om kollegan Sjölund förstår vad vi pratar 

om eftersom han hade som motiv för sitt ställningstagande att vi skapar 

samma konkurrensförutsättningar på Åland som i riket. Det är ju ett 

starkt missförstånd.  

Om jag förenklar situationen så att vi har en investering på 100 på 

Åland och en likadan investering på 100 i riket i vindkraft. Här på Åland 

är t.ex. 5 i ersättning så har vi en nettokostnad på 95 kvar. Medan det 

system som de har i riket betyder -20 på den investeringen som de har, 

så nettokostnaden blir 80. Hur kan man få det till att vi med den här 

framställningen skapar samma konkurrensförutsättningar? Det visar sig 

också att de här ärendena hör ihop. Jag är bekymrad över att man inte i 

samband med den här lagstiftningen har beaktat inmatningstariffsyste-
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met för att få lagstiftningen på grej från första början också på Åland. 

Det förvånar mig att man inte är så rationell i sin politiska hantering. 

Talmannen 

Tiden är ute!  

Ltl Folke Sjölund, replik 

Talman! Visst kan man ha den här typen av önskemål som ltl Roger 

Jansson har. Men nu är vi inte där ännu att vi har tillgång till inmat-

ningstariffsystemet i riket. Dessutom börjar inmatningstariffen tilläm-

pas 2013 fullt ut också på rikssidan. Då har vi det här glappet som måste 

täckas upp fram till dess. Den här framställningen handlar om det. 

Vi får föra en skild debatt sedan när det gäller fortsättningen och in-

matningstariffsystemet i sin helhet. 

Ltl Roger Jansson, replik  

Talman! Det är alltså en möjlig väg det som landskapet nu väljer och fö-

reslår för lagtinget, att man bara tar det här som en solitär fråga. Jag 

undrar om det är tillräckligt ansvarsfullt politiskt att göra det? Med 

tanke på att inmatningstariffen inklusive accislösningen som ingår i den 

är sjösatt i riket redan från den första april det här året. Företagen har 

börjat kunna använda det. Jag har tagit del av att systemet är uppbyggt 

att det är en fördel ju tidigare man kommer in det. Det betyder nu att vi 

med en oklar tidtabell på Åland inte vet någonting. Det kan ta en må-

nad, ett år, två år eller någonting sådant. Det hade varit bra om man 

hade beaktat den åländska andelen i ett framtida inmatningstariffsy-

stem i samband med den här framställningen. 

Ltl Folke Sjölund, replik 

Talman! Hela det här arbetet pågår ju i sin helhet. Den omständigheten 

att den här biten nu har brutits ut är för att det här handlar om motsva-

rande pengar som betalas ut redan nu till vindkraftsföretag i riket, me-

dan de på Åland inte får någon återbäring av accisen. Det här handlar 

om kompensation för det inkomstbortfallet. Därför är det nu utbrutet 

och taget som en budgetlag för att säkerställa att de åländska vindkraft-

företagen ska kunna bygga upp medel för framtida investeringar. Det 

kommer inte att räcka till. Det är klart att ju tidigare vi kommer med i 

inmatningssystemet desto bättre är det med tanke på den framtida pla-

neringen.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Lantrådet Viveka Eriksson 

Herr talman! Man måste komma ihåg att det finns olika bitar i hela stora pa-

ketet, inmatningstariffen är en del och accisen är en annan del. Lagtinget har 

idag på sitt bord också en annan framställning som handlar om energi från 

förnyelsebara energikällor. Det är också en del av landskapsregeringens åt-

gärder för att implementera det direktiv vars följd var inmatningstariffsyste-

met i riket. Det var ett sätt som rikets myndigheter valde att jobba för att man 

skulle leva upp till de mål som var uppställda, att landet Finland ska år 2020 

ha nått 38 procent förnyelsebar energi.  
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Det här direktivet har vi avvaktat med att implementera just för att vi har 

jobbat för att riket, trots att vi inte direkt behörighetsmässigt kunde föras 

över på riket, skulle ta med Åland i inmatningstariffsystemet därför att vi har 

sett konkurrenssnedvridningen för de åländska vindkraftbolagen. Det här är 

ett arbete som vi fortsätter. Därför har vi inte med inmatningstariffsystemet i 

den här framställningen, utan det arbetet fortsätter. Det måste också finnas 

en plan B. Vi har olika diskussioner hur vi själva kan sköta det. Men i det här 

skedet finns det ingen anledning att vi med vår egen budget skulle bygga upp 

ett eget system. Vi vill fortsättningsvis nå resultatet att komma med i rikets 

heltäckande system. Det arbetet fortgår. 

För att implementera det här direktivet så har vi redan på Åland gjort 

ganska många åtgärder eftersom målet att nå 38 procent fram till 2020 är 

satt från 2005 fram till 2020. Redan till dags dato har vi på åländsk mark ge-

nomfört ganska mycket åtgärder så att vi är en bra bit på väg för att vi ska 

leva upp till vår kvot av målet. 

Det har gjorts otroligt mycket jobb. Vi har haft mycket politiska diskuss-

ioner. Det har varit mycket diskussioner på tjänstemannanivå. Vi har fått 

olika politiska löften, men det har ändå suttit väldigt hårt åt. Det har funnits 

lite olika sätt att beräkna. Vi har kommit med lite olika förslag för hur man 

skulle kunna lösa den här problematiken, men vi har inte givit upp. Vi vill 

fortsätta att jobba för att komma med i rikets system.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag kan hålla med om att det på sätt och vis är två skilda saker. Men det 

är två skilda saker som hänger samman väldigt intimt om man vill ut-

veckla vindkraften i landskapet. Inmatningstariffssystemet är ett system 

på tolv år. De tre första åren har man någonting som man kallar för 

kickoff tariffer för att göra det ekonomiskt intressant att komma in i sy-

stemet. Ansökningstiden går ut den sista september i höst.  

Det som har sagt tidigare i den här debatten så ettdera vet man inte 

hur systemet är uppbyggt eller annars tror man att man ska komma in i 

inmatningstariffssystemet nu. Det finns ingen grund för det, det finns 

inga möjligheter till det. Jag stöder den här framställningen, men det le-

der bara till att man stöder existerande vindkraftverk. Vi får inte till 

stånd någon utveckling. Det finns ytterligare 20 vindkraftverk som man 

är beredd att sätta igång med, bara man skulle komma in i inmat-

ningstariffsystemet. Jag kan hålla med om att det är två skilda saker, 

men vill vi få en utveckling av vindkraften så hänger de här frågorna 

ihop. Tyvärr har vi hamnar väldigt snett, vilket jag ska återkomma till i 

mitt anförande. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det här är uttryckligen en åtgärd för dem som undandrogs 

möjligheterna att få accis. Därför att vi under den här tiden, när vi forts-

ätter att jobba för det heltäckande systemet och utvecklingspaketet, 

ändå ska kunna gottgöra de bolag som blev drabbade av den åtgärden. 

Landskapsregeringen har fortsättningsvis målet att vi på ett eller an-

nat sätt ska finnas med rikets system. Vi kanske inte räknar med att vi 

helt rakt av är med för vi ska också bistå med en del. Vi ska också stå för 
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vår del. Det är inte så enkelt att man bara kan säga att systemet har bör-

jat och då borde man ha varit med från början. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag stöder den här framställningen. Jag tycker det är 

hemskt på vilket sätt det här ärendet har skötts från riksmyndigheternas 

sida. Det är bra om man kan kompensera dem som blir drabbade av det. 

Men för att få till stånd en utveckling så är det väldigt viktigt att vi 

kommer med i inmatningstariffsystemet. 

Jag satt och jobbade en hel del med det här i morse. Tyvärr kastades 

föredragningslistan om så jag kanske inte hinner få allt på plats. För-

hoppningsvis kan lantrådet lyssna på mitt anförande, så får jag höra om 

hon håller med om mitt resonemang om hur vi kunde göra och vad vi 

borde göra för att komma vidare. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Ltl Anders Eriksson och jag är eniga om att vi vill fortsätta en 

god utveckling av åländsk vindkraftproduktion på Åland och att vi ska 

kunna bygga vidare på den. Vi har otroligt goda potentialer för vind-

kraft. Det är också därför som vi faktiskt har lagt ner otroligt mycket 

jobb för att nå ett resultat. Vi fortsätter med det. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Också vi stöder den här framställningen. Men vi hade en 

fråga om hur man har resonerat när man inte har grundlagt för ett 

kommande inmatningstariffsystem i landskapet. Det kan man göra fast 

man inte vet hur överenskommelsen med riket blir under en förutsätt-

ning som jag just kommer till.  

Rikets inmatningstariffsystem stöder både befintliga och nya investe-

ringar. Det förra replikskiftet var på det viset felaktigt. Därför är rikssy-

stemet två delar i samma helhet.  

Min frågeställning till lantrådet i anledning av anförandet: Finns det 

ett realistiskt alternativ att vi skulle få nyttja det finska inmatningssy-

stemet utan någon som helst egen budgetinsats med beaktande av själv-

styrelselagens behörighetsfördelning? 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Vi har valt att inte i den här framställningen göra någon sorts 

grund för ett kommande inmatningstariffsystem på Åland. Det avvaktar 

vi med tills vi har klart hur det blir i förhållande till riket och landskaps-

regeringens åsikt. Vår linje har varit att självstyrelsen självfallet ska bära 

sin egen del. Vi bär vår egen del när det handlar om att leva upp till må-

let när det gäller vår kvot att nå målet på 38 procent. Det gör vi också 

med andra åtgärder, därav den andra lagframställningen som också är 

på bordet idag. Det finns alltså olika bitar. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Då har jag förstått saken alldeles rätt. Landskapsregering 

kommer att behöva lägga en framställning om vår andel av inmat-
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ningstarifferna när det blir aktuellt. Man har valt att inte skriva lagtex-

terna nu eftersom man ännu inte vet detaljerna i den överenskommelse 

som man hoppas uppnå. Jag kan förstå att man använder sig av den här 

tekniken, men jag tycker att den andra hade varit bättre, mera förutse-

ende och kanske också mera pressande på rikets politiker i de återstå-

ende förhandlingarna.  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det kan också vara tvärtom. Om vi börjar med åtgärder och 

samtidigt för förhandlingar och diskussioner med riket om att nå ett 

gemensamt resultat, om vi då slår fast vår del helt klart här så tror jag 

att det kunde gå i fel riktning. Det är den bedömning som vi har gjort. Vi 

väljer att i det här skedet kompensera dem som har fått ett bortfall. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Tack, fru talman! Vi vet sedan alla EU-ärenden hur viktigt det är att 

komma in med sin synpunkt i ett tidigt skede för att bli beaktad i be-

slutsprocessen. Jag tror att landskapsregeringen har varit aktiv i den här 

frågan. Men nu vet vi ändå att ministerierna är negativa att ta in Åland i 

det här. En lag har tagits av riksdagen och det har notifierats av EU-

kommissionen. Det här tåget har tuffat på ganska långt. 

Vilka realistiska möjligheter ser lantrådet för att Åland verkligen 

skulle komma in i det befintliga rikssystemet? Ltl Sjölund sade att de po-

litiska besluten ännu inte är tagna.  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Ltl Sjölunds replik har väl gått redan.  

Riksdagen har antagit en lag. I den behandlingen har samtliga utskott 

som behandlade den lagframställningen tagit upp den åländska frågan 

om vindkraftsutvecklingen av möjligheten att utveckla vindkraften på 

Åland. Man har tagit upp frågan i utskotten lite olika beroende på vilket 

fokusområden man har haft. Det har funnits en klar uttalad politisk vilja 

att man skulle ha med åländsk vindkraft i landets hela kvot, till den del 

som vi producerar mer än det som är vår egen kvot. Därför finns det po-

litiska riktlinjer som vi utgår ifrån och har som grund när vi fortsätter 

våra diskussioner på tjänstemannanivå och sedan med den kommande 

nya regeringen. Därför har vi inte givit upp i den här frågan, trots att vi 

vet att vi behörighetsmässigt inte kan ha en argumentation. Men kon-

kurrensproblematiken är väldig tydlig samt att Finland behöver åländsk 

vindkraft.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

När kan man förvänta sig att vi ska vara på det klara med vad som är re-

aliteterna och möjligheterna för nysatsningar inom vindkraften på 

Åland? Det är inte bara politiskt som man tycker att det är angeläget att 

få klarhet i detta, utan även alla de bolag, som står inför satsningar där 

det finns klara projekt på ritborden att bara sätta igång, vill få klarhet i 

detta. Hur länge kan Åland vänta i den här positionen? När är vi 

tvungna att agera för att inte halka efter? 
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Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det är inte alltid lätt med tidtabellspolitik där man säger ett ex-

akt datum när en fråga är löst när det är en sådan fråga som denna som 

har visat sig vara så väldigt svår. Genom att det är en annan part som vi 

diskuterar med så är det inte någonting som landskapsregeringen själva 

bestämmer, att det datumet har vi beslutat och då överför vi ärendet till 

lagtinget. Den här regeringen fortsätter att jobba med det. Så fort en ny 

regering finns i Helsingfors så fortsätter vi. Att det är viktigt med 

åländsk vindkraft är också frågor som har förts fram nu under rege-

ringsförhandlingarna.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Danne Sundman 

Fru talman! Känslan inför den här framställningen är väl en blandning. Det 

är lite ilska, man är lite ängslig, rent av lite ledsen och också lite glad. Det är 

blandade känslor. Det är viktigt att ange vilken känsla man har inför ett 

ärende har jag fått veta. Inför det här ärendet är det blandade känslor. Lite 

upprörande är formalia kring denna framställning, nämligen ordningsfölj-

den. Det här är en budgetlag som borde ha varit med i tilläggsbudgeten. Den 

borde ha kommit samtidigt, remitterats samtidigt och behandlats samtidigt i 

finansutskottet. I 20§ 3 mom. självstyrelselagen möjliggörs sådana här lagar, 

det är meningen att det ska ske samtidigt. Det ska vara en viss ordningsföljd. 

Nu räddas landskapsregeringen av gånggången, i finansutskottet har man 

ännu inte avgett betänkande på tilläggsbudgeten, så det går att sy ihop det. 

Lite märkligt blir det när ärendena kommer på det här viset. 

Det här är en del av den extrema ketchupeffekten som inte längre bara är 

en ketchupflaska. Det är närmare en bytta, som man har i restaurangbran-

schen, som landskapsregeringen häver på lagtingets bord i denna inte elfte, 

inte tolfte, utan trettonde timmen i det närmaste, eftersom man har gjort upp 

om en tidsgräns när det inte ska få komma framställningar. Den här fram-

ställningen klarade sig med nöd och näppe. Nog om detta. Det här är tyvärr 

ytterligare ett exempel på hur man prioriterar och planerar lagberedningsre-

surserna på ett felaktigt sätt.  

Sedan när det också gäller delvis formalia, att det här är en del av en hel-

het, en helhet som nu har seglat förbi Åland vad det verkar. Det är oklart om 

det går att byta riktning på fartyget och komma tillbaka så att vi får stiga på. 

Helheten nämns i framställningen. Den här framställningen är "räddas vad 

som räddas kan" av det stöd som man åtminstone har haft hittills, så att det 

åtminstone inte bli en försämring för de åländska aktörerna. Det blir inte alls 

den förbättring som motsvarande aktörer i Finland får. Räddas vad som räd-

das kan. Obunden samling ställer upp och stöder att man gör det, vilket vi har 

uttalat tidigare här i lagtinget. 

När det gäller Feed-In systemet så vill alla hemskt gärna att det ska vara 

såsom lantrådet sade, att det fortfarande skulle finns en möjlighet att komma 

med i systemet. Alla stöder de strävandena, men jag tror att de här dröm-

marna har gått i kras, tyvärr. De signaler vi får, både officiellt och inofficiellt, 

är inte något vidare. Det börjar bli lite som Gyllene Tiders låt; Tuffa tider, det 

börjar bli tuffa tider för en drömmare, vilket det blir när verkligheten kom-
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mer emot. Det blir tufft om det visar sig att drömmen verkligen går i kras. Det 

återstår att se. Man får en känsla av att landskapsregeringen skjuter på det 

definitiva beskedet att drömmen har gått i kras och att man gärna skulle vilja 

skjuta fram det 144 dagar till om det bara är möjligt. Det kanske är att miss-

tänkliggöra landskapsregeringen alltför mycket.  

Att man inte kom med i Feed-In systemet är dels ett svek från riksmyndig-

heterna. Man hade klara politiska löften från minister Pekkarinen. Samtidigt 

är det ett misslyckande från landskapsregeringen som i början inte riktigt 

förstod allvaret och problematiken i att komma med i systemet, särskilt inte 

tjänstemännen. Det är en sak om en minister över en kopp kaffe i trevligt 

sammanhang utfäster löften och glada miner, men sedan ska det manglas 

igenom ministerier och tjänstemän som många gånger också i Finland har 

väldigt stort inflytande över den förda politiken. Man borde ha tagit det här 

på större allvar i början, om man får vara efterklok och det får man särskilt 

som oppositionspolitiker.  

Det här är en nödlösning i väntan på eventuellt infriande från dem som jag 

är beredd att kalla drömmare, tyvärr. Om det övergår i verklighet får vi se. 

Det här är inte något stöd som de befintliga bolagen behöver, om man skulle 

se det från en sådan situation att stödet inte hade funnits. Om vi lämnar bort 

stödet så går de inte i konkurs. Tvärtom, de här bolagen är lönsamma i varie-

rande grad. Alla bolag är så pass lönsamma att även utan stöd skulle det gå 

runt. Däremot skulle vinsten givetvis bli avsevärt mycket lägre och den goda 

affär det har varit att satsa i vindkraft skulle inte längre vara så god. När det 

gäller biovärmeverket så är det ännu snävare kalkyler. 

Jag stöder strävandet att man försöker få förutsättningarna att vara de 

samma, så att inte förutsättningen för näringen ändrar bara för att det är nå-

got juridiskt "mumbojumbo" som ställer till det, vilket det handlar om i det 

här fallet där stödet har bytt behörighet. Stödet faller bort när det blir åländsk 

behörighet. Det är viktigt att föra en långsiktig politik. Därför är det lite oro-

väckande att den här lagen bara gäller i två år, även om jag förstår argumen-

ten för det. Det ger inte någon lång framförhållning för aktörerna. Man måste 

sedan vara beredd att komma emot med ett alternativ. 

Till en del det här genererar vinst, vilket det gör i alla bolag, och så länge 

inte de här bolagen tar ut i dividender och töms på vinsterna utan vinsterna 

blir kvar i bolagen, så stärker det deras muskler inför framtida satsningar. 

Om jag har förstått saken rätt så har samtliga aktörer verkat så hittills. Då 

kan man säga att det här delvis stöder framtida satsningar. Man har pengar 

på kistbotten som grundplåt för framtida satsningar. 

Sedan blir det för mig faktiskt lite oklart. Jag försökte läsa ut av framställ-

ningen, ministern säger att syftet är att öka andelen förnyelsebara energikäl-

lor medan i motiveringen i framställningen står det att man ska stöda befint-

lig produktion. Det har jag också trott, att det här har handlat om befintlig 

produktion. Om en aktör nu i brådskande ordning får upp ett vindkraftverk 

till, stöds det eller stöds det inte? Var i framställningen i lagtexten definieras 

det? Det kan hända att jag har missat det. 

När det gäller att komma med i systemet så före sista september måste vi 

med, annars är det kört. Då stänger fönstret, då ska man ha ansökt. Tror ni 

att vi hinner vi med före den sista september? Det sades här i en replikrunda 

att tåget har tuffat på, man har notifierat det här osv. Tror ni att alla de här 

åtgärderna går att göra om före den sista september? Ja, det är i så fall en 
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mycket stor framgång. Jag tror inte att man hinner med helt enkelt. Då är 

frågan om man borde fundera på ett åländskt alternativ. Då tycker jag att 

man ska ta en kombination av det mycket snillrika räntestödssystemet som 

tidigare utarbetades och lägga in en aspekt till, prisgaranti, Feed-In garanti, 

men lägga sig på en vettigare nivå som det åländska samhället har råd med 

och som möjliggör vidare investering i vindkraft. Det är en annan diskussion 

som borde ha förts samtidigt som den här, man borde också ha analyserat 

och föreslagit det i framställningen.  

Vi får lov att behandla framställningen såsom den föreligger. Tack, fru tal-

man. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Vi får då beklaga att vi levererar så mycket framställningar 

till lagtinget så att det eventuellt stör ltl Sundmans andra planer. Sist 

och slutligen tycker jag inte det minsta synd om ltl Sundman. Vi är här 

för att vi ska göra ett jobb och stifta lagar. 

Vad gäller att vi skulle ha tagit för lätt på de löften som gavs från riks-

håll om att vi skulle kunna ingå i systemet så stämmer det överhuvudta-

get inte. I det skedet när vi konstaterade att åtgärden går över från att 

vara en skatteåtgärd till ett blivande näringsstöd så besökte jag personli-

gen minister Pekkarinen, tillsammans med riksdagsledamoten och VD:n 

för den aktör som är störst på Åland. Efter det mötet konstaterade en 

annan person av delegationen, inte jag, att den här saken med ett så här 

klart ställningstagande skall vara i hamn. Efteråt har vi fått konstatera 

att finska politiker inte längre agerar så att när de säger en sak så gäller 

det. Ett handslag är inte längre ett handslag. Det sättet att hantera frå-

gor har väckt stor förvåning. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag klagar inte på arbetsmängden för egen del. Så här skulle 

ett riktigt parlament jobba som hade självstyrelse att ta hand om. Det är 

bara fördelningen över de här fyra åren och förmågan att föra politik 

som mitt i allt har tagit fart och därav begreppet ketchupeffekten. Det är 

bättre om man få lite ketchup varje gång man tar tag i flaskan, varje 

gång som vi har plenum, än att vi får en hel bytta på en gång som nu, om 

ni förstår liknelsen. För mig är detta inte några problem. Det innebär ju 

att framställningarna inte får samma behandling som de skulle ha fått 

om de hade kommit i lagom takt över perioden. Framförallt innebär det 

att kvaliteten, som redan kan ifrågasättas, kommer att bli lägre. Vi 

kommer högst troligen att upptäcka flera fel efteråt.  

Sedan när det gäller löften så konstaterar jag att det delvis är ett poli-

tiskt svek mellan Åland och Finland. Här hemma hamnar det också på 

landskapsregeringens konto vare sig man vill det eller inte. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag måste ändå konstatera att obundna inleder sitt grupp-

anförande med att beklaga sig över antalet ärenden som ska behandlas i 

lagtinget här under våren. Nästa lagting sammanträder först i början på 
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november. Det finns tid för att hantera några tiotal framställningar. 

Medge att det var ett märkligt sätt att inleda diskussionen om det pro-

duktionsstöd, som vi ämnar ge, med att beklaga sig över det.  

Nu är inmatningstariffsystemet ett näringsstöd. Vi på Åland har be-

hörigheten över näringsstödet. Det finns därigenom inte någon själv-

klarhet att vi ska vara med. Vi har fått löften att vi ändå ska kunna med-

verka i systemet. Av de frågor som vi har jobbat med så har vi lagt ned 

mest resurser på den här frågan. Vi har ännu inte gett upp. När nästa 

regering tillträder så kommer vi att knacka på dörren omedelbart för att 

söka audiens och försöka lösa frågan. Just nu lever vi ett vakuum, vi vet 

inte vem som är näringsminister. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Vi har hört lagtingets talman i radion säga hur illa det är 

när arbetsmängden koncentreras på det här viset i slutet av en session 

och i slutet av mandatperioden. Det är ingenting som jag har hittat på, 

den åsikten är allmänt utbredd bland lagtingsledamöterna. För mig är 

det inte några problem. Jag står till tjänst, jag kan vara här i sommar 

också och bedriva politik om det skulle behövas. Lagtinget har en plane-

ring för att kunna utföra sitt uppdrag med god kvalitet. Man försöker 

planera sitt arbete, men det gör uppenbarligen inte landskapsregering-

en. Man kommer med en budget först med ett anslag och säger att det 

kommer en lag om det. Sedan kommer lagen innan budgeten är färdig-

behandlad. De borde ha kommit tillsammans, vilket de kunde ha gjort 

om landskapsregeringen planerade sitt arbete lite bättre. Det är inget 

snack om den saken att det här är riktigt galet.  

Det här är en viktig lag och den ska vi prioritera. När det sedan blir en 

helhet av massor med stora tunga lagar och meddelanden så finns det 

inte en chans för lagtinget att granska dem och förankra dem demokra-

tiskt ut till sina partiorganisationer, som man skulle vilja göra. Det gäller 

också de meddelanden och övriga ärenden som finns på listan. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! När det gäller det sistnämnda när framställningar ska komma 

och inte komma så håller jag med om det som ltl Sundman sade. Jag tänker 

inte prata om det nu. 

Jag tänker prata om inmatningstariffsystemet. Det är en svår fråga, vilket 

jag noterade när jag hörde ansvariga ministern Roger Eriksson och när jag 

hörde liberalernas Folke Sjölund. Jag fick uppfattningen om att ltl Folke 

Sjölund inte riktigt vet vad det här handlar om. Lantrådets anförande har jag 

inget dess mera att säga om. Jag noterade bara att hon sade att vi utgår från 

de politiska riktlinjer som man har gett från den finska sidan. Det är intres-

sant att försöka spekulera om det är realistiskt eller om det är naivt. Jag tror 

inte att det är realistiskt, men det får vi se. 
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Oavsett håller vi på att hamna lite snett, enligt mitt förmenande. Anslaget i 

tilläggsbudgeten var 500 000 euro för att kompensera de åländska vindkraft-

bolagen för att man inte kan räkna sig accisen tillgodo längre. Vi är fortfa-

rande inte en del av inmatningstariffsystemet. Vi håller på att hamna riktigt 

snett enligt mitt förmenande. Är det landskapsregeringens fel eller inte? Det 

ska jag återkomma till. 

Om vi tar den här framställningen först om kompensationen. Jag tittade i 

tilläggsbudgeten, motiveringen lydde; "landskapsregeringen anser att aktö-

rerna i det åländska näringslivet ska kunna känna förtroende för de stöd-

ordningar som införs, att de även upprätthålls i enlighet med vad som rim-

ligen kan förväntas." Jag tycker att det är en bra formulering. Det är en ut-

gångspunkt som man behöver ha. Jag tyckte att det var väldigt intressant att 

läsa den här formuleringen. I mina tankar råkade toppdirektörernas brev 

dyka upp där de pratade om att ju mera man tar över till åländsk sida desto 

svårare blir det att veta vad man kan förvänta sig. Jag tycker det är ganska in-

tressant. Här är situationen den motsvarande, för att åländska näringsutö-

vare ska veta vad som gäller så måste landskapsregeringen gå in på det här 

sättet för att kompensera upp nackdelarna av någonting som man drabbas av. 

Det tycker jag att är intressant. Jag stöder framställningen till fullo. 

I min värld hänger också inmatningstariffsystemet väldigt intimt samman 

med den här sammanställningen, vilket de flesta anföranden har visat att så 

ser också de övriga på det. Enligt mitt förmenande finns det inga juridiska 

hinder för att Åland inte ska kunna ta del i det finska systemet. Tittar vi på 48 

§ i självstyrelselagen, möjligheten till extra anslag och i § 51 tas möjligheten 

upp till särskilda bidrag upp, i § 31 tas riksmyndigheternas skyldigheter att 

bistå landskapsmyndigheterna upp och i § 32 tas möjligheterna till överens-

kommelseförordning upp. Det är väl kanske § 32 som är den mest realistiska, 

att man få till stånd en överenskommelseförordning. Tittar man på hur den 

är formulerad så finns det en väldigt stor rörelsefrihet. Det finns inte en så-

dan rörelsefrihet att man kan ta över behörigheten från finska sidan till Åland 

och vice versa. Men när det gäller vem som ska ha kostnadsansvaret så finns 

det väldigt stor rörelsefrihet. Jag vill understryka det än en gång; det finns 

inga juridiska hinder för att inte Åland kunde vara en del av det nationella 

inmatningstariffsystemet. 

Vi håller på att hamna snett, är det landskapsregeringens fel eller inte? Jag 

måste ändå lite ta landskapsregeringen i försvar. Om en ansvarig minister, 

näringsministern Pekkarinen, klart och tydligt säger att det är helt okej att 

Åland ska vara med, då hamnar vi en väldigt märklig situation om man inte 

kan utgå ifrån att den typen av löften gäller. Det är möjligt att man kan 

klandra landskapregeringen för att man har varit för godtrogen. Ska man ha 

någon sorts ömsesidig respekt mellan riksmyndigheterna och de åländska 

myndigheterna så måste man nog kunna lita på de politiska utfästelser som 

ges ifrån rikssidan, annars blir det väldigt svårt att jobba vidare. 

När jag har satt mig in lite mera i det här ärendet så ett problem som man 

stöter på gång på gång är att tjänstemännen på finansministeriet, våra kära 

vänner, och tjänstemännen på näringsministeriet har toppstyrt självstyrelse-

lagen så till den milda grad. Jag noterade att när regeringspropositionen ut-

arbetades så fanns det först ett lagförslag att Åland inte skulle vara med. 

Åland skulle uteslutas. Ålandsministern Astrid Thors har ofta fått kritik men i 

det här fallet så tack vare hennes arbete och tjänstemännen på justitiemini-
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steriet så fick man framställningen på rätt. Följande steg var behandlingen i 

grundlagsutskottet, vilket också gick rätt, enligt mitt förmenande. Men i eko-

nomiutskottet blev det en miss p.g.a. att det inte finns någon ekonomisk 

grund för att Åland rakt av ska kunna ta del i det finska systemet. En fråga 

som är viktigt att ställa är varför det är så viktigt att komma med. Som jag 

sade till lantrådet i en replik så är det här systemet uppbyggt under 12 år, un-

der de första tre åren finns det något som kallas kickoff tariffer för att man nu 

ska sporras till så stor satsning på vindkraften som möjligt. Under de första 

tre åren är stödet 105,3 euro per megawatt, under de följande åren är det 83,5 

euro per megawatt. Det är klart att det är en väldigt stor skillnad. Den här 

summan är till för att kompensera skillnaden mellan marknadspriset och ga-

rantipriset. Problemet är att man har budgeterat för 2500 megawatt och an-

sökningstiden går ut den sista september. 

Hela tiden har det pågått en lobbying, att Åland inte ska vara med. Jag 

hoppas att landskapsregeringen är medveten om det. Man pratar om att det 

är de stora pojkarna som vill ha 2500 megawatt. Det har hela tiden pågått en 

lobbying om att Åland inte ska vara med just p.g.a. att man vill ha de här stö-

den själva.  

Det är precis samma som när det gäller Internetspelen. Man såg att man 

på Åland var mycket längre fram än vad man är på den finska sidan. Då 

gjorde man allt för att lägga käppar i hjulet. Det är precis samma när det gäl-

ler momslagstiftningen som just drogs igenom när det gäller posttjänsterna. 

Även där såg man att Åland var långt fram, då gjorde man allt för att lägga 

käppar i hjulet. Precis samma gäller här. Visst är det märkligt, Åland som har 

de absolut bästa vindkraftsförhållandena i hela landet och som har de absolut 

bästa förutsättningarna att hjälpa Finland för att uppnå sina klimatmål ska 

lämnas på sidan om. Men så är det med det här samarbetet som vi har. 

Jag vill inte klandra landskapsregeringen så väldigt starkt. Jag tycker att 

det är oerhört märkligt om man inte kan lita på de utfästelser som ges från de 

politiskt ansvariga får riksmyndigheterna. Förhoppningsvis är det väl fler än 

jag som har lärt sig p.g.a. av detta att man inte kan lita på dem alla gånger. 

När vi har debatterat de här frågorna tidigare så har jag frågat landskaps-

regeringen om man har tittat på möjligheterna att ta del av det svenska sy-

stemet. Hur ser möjligheterna ut? Man kanske har fokuserat lite för mycket 

på det finska spåret. Jag tror nämligen att det är bra om man ifrån åländsk 

sida väldigt tufft och tydligt säger att vi försöker också på det här området få 

till stånd ett bättre samarbete med Sverige. Vi försöker att ta del av det 

svenska systemet, för med Finland går det synbarligen inte att samarbeta. 

Har man tittat på det eller har man inte titta på det? Tack, fru talman. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag får inledningsvis konstatera att ltl Eriksson har satt sig 

in i den här frågan kanske inte förvånande bra men ändå på ett djuplo-

dande sätt. Det tackar jag för. Det finns väldigt många dels juridiska och 

dels politiska aspekter i det här. 

Det är helt korrekt som ltl Anders Eriksson säger, det finns absolut 

inga juridiska hinder för staten att ta med Åland i ett rikstäckande in-

matningstariffsystem. Det har grundlagsutskottet konstaterat i sitt be-

tänkande. Dessvärre nådde vi inte ända fram i ekonomiutskottet, precis 

som ltl Eriksson sade. Riksdagen uttalade sig inte om att Åland skall 
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med i systemet. Man bara öppnade upp för att det kan vara möjligt efter 

fortsatta förhandlingar. I den situationen när vi nu. Vi ska ta upp dis-

kussionen direkt med den nya regeringen när den finns till, för att ännu 

se om en ny politisk majoritet i Helsingfors har en vilja att stå vid de po-

litiska löften som har givits. 

Vad gäller det svenska systemet så finns det många problem i att ingå 

i det. Vi har muntligen och brevledes ställt frågan till svenska myndig-

heter om möjligheten att vara med. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Finansminister Perämaa, jag brukar försöka sätta mig in i de ärenden 

som kommer upp här i lagtinget, så också i detta ärende.  

Vad jag tror att är den enda möjlighet med tanke på hur snäva tids-

ramarna är så tror jag inte heller att det behöver vara omöjligt att få en 

notifiering gjord så att också Åland kan ingå i det här systemet. I och 

med att en notifiering redan har gjorts, då vet jag att det brukar gå be-

tydligt snabbare. Men ska man börja från ruta noll så är det svårt. Jag 

tror att det är bra om landskapsregeringen verkligen på allvar jobbar 

med Sverigespåret och kan berätta för Finlands regering att om inte det 

här går så måste vi i så fall jobba vidare med Sverige. Vi accepterar inte 

det här krånglet som hela tiden förekommer från finsk sida när det är 

någonting som vi kunde ha nytta av här på Åland. Det tror jag faktiskt 

att skulle vara bra. Det har genomgående under det här ärendet varit en 

intensiv lobbying från de stora aktörerna på finska sidan om att inte 

släppa in ålänningarna för då far ålänningarna iväg med alltför stor del 

av stödet. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det är givetvis självklart att vi har noterat att det finns kraf-

ter som hellre tar stödpengar till sig själva, såsom det alltid är när det 

gäller offentliga medel som ska stöda upp näringslivet. Det finns motta-

gare som gärna får pengar till sig själva. I sig är det är att beklaga att 

man måste stöda den här verksamheten, det är sedan en helt annan dis-

kussion. 

Det svenska systemet har sina nackdelar. Det är marknadsanpassat. 

Det är kunderna som ska betala, via certifikatsystemet, för att man ska 

kunna investera i en nybyggnation. Våra åländska konsumenter betalar 

via skatter. Det finska systemet gör att om man ytterligare ska stöda ett 

svenskt system direkt på konsumenten så får vi en dubbel effekt som 

inte är acceptabel i sig. Det finns mycket att lösa för att klara av att han-

tera en sådan situation. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Tack för en mycket bra förklaring och en mycket bra kommentar som är 

helt logisk. Jag har själv inte hunnit bekanta mig så noggrant med det 

svenska systemet.  

Givetvis, finansminister Perämaa, det är normalt att alla försöker 

göra sitt bästa för att få olika typer av stöd. Det bekymrar mig att själv-
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styrelselagen ger möjligheten att Åland kan ingå, och det är vi helt eniga 

om, men igen visar man från de finska riksmyndigheterna att de inte har 

respekt för Ålands självstyrelse utan man ser Åland som ett främmande 

land. Det är väl något som jag borde vara glad för. Men ser vi på situat-

ionen såsom den är idag så borde vi vara med i det här systemet för att 

få en verklig utveckling av den åländska vindkraften. 

Det sades i ett replikskifte tidigare att jag hade fel när jag sade att det 

inte blir någon utveckling. Visst, det här stödet går till både nya och 

gamla företag på rikssidan. Problemet är att vi inte är med i det. Vi kan 

bara stöda de existerande. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag tycker att det var bra att ltl Anders Eriksson tog upp 

lobbying som har varit tydligt mot Åland under den här processen. Jag 

valde själv att inte nämna det i mitt anförande. Under särskilt den sen-

aste valperioden har det framkommit många korruptionsaffärer i fin-

ländsk politik. Finland är inte det oskuldsfulla landet som man tror när 

det gäller korruption. Tvärtom, vi ser tydligt resultat av de underlig-

gande, till största delen olagliga, maktstrukturer som nu drabbar Åland. 

Stora energiaktörer på rikssidan driver sina intressen och tjänstemän 

och politiker lyder den här lobbyingen. Därför kanske det är det allra 

största problemet för att uppnå den här eftersträvansvärda utveckling-

en. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Givetvis, ltl Sundman, det är ingenting ont som inte har något gott med 

sig. Jag har länge tyckt att det här snacket om att det är en trygghet att 

höra till Finland är bara nys. Förhoppningsvis leder den här typen av 

ärenden till att flera får upp ögonen för det. Om vi bortser från den se-

dan, så det som är bekymmersamt är den näring som vi skulle ha så 

stora naturliga förutsättningar att utveckla här på Åland, vindkraften, så 

har vi inte möjlighet att göra just p.g.a. den här typen av hantering. Det 

är väldigt beklagligt. Mitt förslag för att försöka vara konstruktiv och 

hjälpa till är att jag uppmanar landskapsregeringen att jobba på Sveri-

gesspåret, även om systemen inte är lika. För att på det sättet åt-

minstone försöka få någon i Helsingfors att ta ansvar för Åland och 

Ålands självstyrelse.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Som jag har sagt tidigare så tycker också vi från obunden 

samlings sida att det skulle vara ett alternativ. Man borde undersöka det 

svenska och norska certifikatsystemet i sig självt eller i kombination 

med något åländskt stödsystem, alternativt ett helt åländskt stödsystem. 

Man borde ha undersökt det om inte annat som ett argument i diskuss-

ionen eftersom det då brukar bli fart i Helsingfors. Att de här tankarna 

inte redovisas i framställningen är kanske en brist. Jag tror att det skulle 

vara ett argument i diskussionen om det finska systemet. 
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Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Jag konstaterar att ltl Sundman och jag, som många gånger 

förr, är eniga. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Camilla Gunell 

Fru talman! Det skulle ha varit mycket lättare att ta den här delen i ett större 

paket om man från landskapsregeringens sida skulle ha fått beskrivet en 

större plan. Man skulle ha tagit ett helhetsgrepp om frågan och sagt att detta 

är en bit av ett system, att så här avser vi att ta nästa steg och nästa steg. 

Det här stödet omfattar inte kommande satsningar. Det är ett stöd till be-

fintliga bolag. Det är ett rent driftstöd till nuvarande anläggningar. Det är inte 

ett långsiktigt åtagande som strävar till en utveckling på det här området. Det 

är halv miljon här som ska fördelas mellan tre bolag i stort sett, som jag för-

står det. 

Det som förblir oklart är vad som händer och vilka verksamhetsförutsätt-

ningarna är för en ny aktör på den här marknaden. Det är där som man borde 

komma till klarhet med hur länge Åland ska befinna sig i ett vakuum i en nä-

ring som är precis rätt på alla sätt för det åländska samhället. Vi talar om till-

växt och behovet av tillväxt i vårt samhälle. Vilken typ av tillväxt behöver vi? 

Ja, förstås en hållbar tillväxt som inte förstör och påverkar miljön negativt. 

Vindkraften är precis rätt på alla sätt och vis. 

Åland har fantastiska möjligheter att utveckla vindkraften. Jag tycker att 

man ska ha den visionen att Åland ska, så långt det är möjligt, bli självförsör-

jande i den här typen av elenergi.  

I ett helhetssystem på rikssidan får nya producenter välja att antingen gå 

in i det rörliga inmatningssystemet på tolv år eller välja det fasta produkt-

ionsstödet, som är notifierat för fem år. Som jag ser det så är inmatningssy-

stemet det nya och framåtsyftande. Den här kompensationen för utebliven 

accis är ett system som ska fasas ut efterhand och försvinna.  

Därför är det mycket viktigt att tala om den typ av näringspolitik och ener-

gipolitik som är framåtsyftande och får fram de satsningar som verkligen be-

hövs. Då är det viktigt att veta vad som gäller. I dagsläget kan inte nya bolag 

veta vilka planer som gäller. 

När landskapsregeringen för dialog med de befintliga bolagen så är det vik-

tigt att de ändå har det perspektivet att det som man kommer överens om 

också ska fungera för nya aktörer så att man håller en fri konkurrens. 

Jag vill för socialdemokraternas del säga att vi kommer att stöda den här 

framställningen, dock som att vi ser det som ett plåster på såren under en tid. 

Det måste komma klara och tydliga verksamhetsförutsättningar för en oer-

hört viktig näring. Jag tycker att det vore viktigt att få helhetsplanen beskri-

ven. Jag hoppas att vi i finansutskottet kan fortsätta att diskutera den. Jag 

tycker att man nu ska ta det här tillfället i akt för att formulera en framåtsyf-

tande energipolitik för åländsk del.  

Jag hör till dem som fasar lite för när kabeln ska finansieras. Kabeln är na-

turligtvis mycket viktig. Men ska kabeln betalas av konsumenterna till stora 

delar så betyder det också enorma priser på el framöver. Det kan vi bara 

stävja genom att hoppas att så många som möjligt blir andelsägare i vindkraf-
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ten och därmed får ner sina egna elkostnader. Annars tror att den här frågan 

kan vara en faktor som bromsar näringslivet att satsa framåt, om det är så att 

elpriserna blir alltför höga. 

Jag hoppas att man från landskapsregeringen fortsätter att jobba mot den 

nya regeringen i Finland och att man löser det här på bästa möjliga sätt. Det 

kan inte gå hur lång tid som helst. Man måste annars komma med plan B och 

få ett system som från åländsk sida ändå klargör verksamhetsförutsättning-

arna för både nya och gamla bolag, att systemet sedan blir heltäckande också 

på Åland och att det är betydligt mera framtidsorienterat än vad det här stö-

det som idag ligger på bordet är. Tack, fru talman. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Avslutningen på anförandet var ett fullständigt stöd för 

landskapsregeringens politik i den här frågan. Vi ger nu en framställning 

som tryggar att verksamhetsförutsättningarna inte försämras för våra 

aktörer. Vi driver fortfarande på mot den nya regeringen för att komma 

med i det rikstäckande inmatningstariffsystemet.  

Det var mycket prat om behovet av vindkraft och hållbar utveckling. 

Jag håller med allt detta. Avslutning i anförandet gav ett fullständigt 

stöd. Den här framställningen kan man inte bara se som ett driftsstöd. 

Om vi inte skulle ta den här framställningen så skulle vi visa att vi i vissa 

situationer kan vara villiga att låta våra aktörer ha sämre förutsättningar 

än vad de hade förväntat sig i redan investerade projektet. Det skulle 

dessutom ta bort investeringsviljan för framtiden. Det är viktigt att man 

ger långsiktiga verksamhetsförutsättningar som inte för rubbas fram och 

tillbaka. Men detta stöder inte kommande projekt, det är fullständigt 

självklart. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Det står nämligen i framställningen att; "landskapsregeringen med den 

här framställningen önskar trygga likvärdiga konkurrensvillkor inom 

det med riket gemensamma handelsområdet". Det vore viktigt att klar-

göra också från landskapsregeringens sida gentemot lagtinget men 

också gentemot befolkningen och allmänheten att denna lagframställ-

ning inte tryggar likvärdiga konkurrensvillkor, för det gör den ju inte. 

Den är ju bara en del av en helhet, vilket vi har påpekat här i lagtinget. 

Det är viktigt att man beskriver helheten och anger också tonerna, läget 

och förhoppningarna på vad som är realistiskt möjligt för Åland att 

kunna ta del av från rikssidan och när man inte kan vänta längre. När 

ska de åländska bolagen sluta befinna sig i vakuumet och få klarhet i 

vilka förutsättningarna är också på Åland för att trygga likvärdiga kon-

kurrensvillkor?  

Minister Mats Perämaa, replik 

Den här framställningen tryggar likvärdiga konkurrensvillkor för de re-

dan utförda investeringarna. Det fasta produktionsstödet skulle inte hel-

ler stöda tillräckligt för att vi skulle åstadkomma nya investeringar. Man 

måste komma ihåg att nivån tryggar det som redan har gjorts. På det vi-

set blir det likvärdiga konkurrensförutsättningarna. Mycket mera måste 

till för att man ska få nyinvesteringar. Där är formuleringarna helt kor-

rekta.  
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Vilket värde skulle det ha nu för de eventuella nya aktörerna om man 

skulle berätta för dem om ett visst datum, augusti eller september, att de 

får reda på om vi är med eller inte? Vid ett visst datum skulle nya aktö-

rer få ett bestämt nej eller ett bestämt ja. Vilket värde har det att berätta 

detta för dem? Är inte det viktigaste att vi säger att vi lägger ner alla till-

gängliga resurser för att komma med i systemet? Den här datumpoliti-

ken, som nämndes här förut, har sist och slutligen inget stort värde.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Ja, men vänta-och-se-politiken tror jag att inte heller fungerar i en nä-

ringsverksamhet. Vänta och se kan man kanske göra men för dem som 

ska satsa är det nog viktigt att veta vilka förutsättningarna är. Eftersom 

landskapsregeringen nu är så angelägen att slå vakt om att förutsätt-

ningarna inte ska ändras, vilket de givetvis gör över tiden ändå, då 

måste man ju kunna säga att efter en viss tid så går det inte vänta längre. 

Åländska bolag kan inte befinna sig i det här vakuumet. Vi måste 

komma med klargöranden.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Roger Eriksson, replik 

Tack, fru talman! Föregående replikskifte berörde mycket av det som jag 

tänkte säga. Jag kan inledningsvis tacka för stödet som Camilla Gunell 

hade i slutet av sitt anförande. 

Jag kan anföra att framställningen tar sikte på dagsläget, återbäring-

en av uteblivna acciser. Det framåtsyftande arbetet pågår fortsättnings-

vis. Vi tänker inte vänta och se som framfördes här. Tvärtom, vi är ak-

tiva, nu ska vi försöka få till stånd en dialog med den nya regeringen i ri-

ket och fortsätta vårt hårda arbete för att vi ska kunna komma med. Det 

är två steg, den här aktuella framställningen och sedan framåtsyftande. 

Vi beaktar bägge två.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Det är fortfarande en gåta för mig att riktigt förstå hur det kunde gå som 

det gick i mötet med Helsingfors. Och hur det kunde bli så här otydlig 

kommunikation mellan parterna så att man under så här lång tid ändå 

trodde att Åland var på god väg att komma med i inmatningstariffsy-

stemet som en fullvärdig medlem och så plötsligt dras gardinen ner och 

så får man ett helt annat besked. Lagstiftningen kommer, frågan notifie-

ras hos kommissionen och så ser man "jaha; det var det".  

Jag hoppas att man har en klar plan över hur man ska kommunicera 

nästa gång så att man kommer hem med bättre besked. Vi får också 

hoppas att den nya regeringen har ministrar som håller ord. 

 Minister Roger Eriksson, replik 

Tack, fru talman! Jag håller med ltl Gunell att vi ska jobba vidare med 

frågan. Vi har vår argumentation klar, både på politisk nivå och på tjäns-

temannanivå. Vi tänker fortsätta dialogen med regeringen i riket. Där 

kan också oppositionspartierna i lagtinget bidra med sitt strå till stacken 

och diskutera med sina partisystrar och bröder i riksdagen och kom-

mande regering. Vi ser fram emot ett gemensamt arbete. 
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 Ltl Camilla Gunell, replik 

Ja, det började väl bli dags att vi också måste börja hjälpa till ordentligt 

för att få det här på rätt.  

Nog är det ju viktigt att landskapsregeringen gentemot den nya rege-

ringen för den här dialogen. Man har ändå, som ministrarna hittills har 

hävdat, gjort ett grundarbete som man går vidare på.  

Jag hoppas att man kommer till klarhet i detta så att visionen och 

målsättningen är att Åland kan bli det vindkraftsamhälle som vi alla 

önskar samt att de åländska konsumenterna får grön el i sina hus till 

vettiga priser. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Runar Karlsson 

Fru talman! Centern stöder också det här lagpaketet, mycket med beaktande 

av vad som står i tilläggsbudgeten, att företagen ska veta vilka förutsättningar 

som gäller i framtiden, oberoende av hur turerna är med pengar från riket. 

Det är viktigt att man vet. Precis som också finansminister Perämaa sade så 

är det viktigt för framtida investeringar för att våga investera.  

Fru talman! Det är tråkigt att det här lagförslaget inte medför nyprodukt-

ion av en grön el, utan bara bibehållande av grön el. Vi vet att riket har tagit 

ett lagpaket som man har skickat för notifiering till EU. I den notifieringen 

står att Åland inte ingår. En förändring till detta, fru talman, är att riket 

måste ta tillbaka förslaget och skriva att Åland ingår. Hur det ska gå till är väl 

kanske svårt att sia om. Jag tycker också att vi ska ge den åländska regeringen 

lite mera respit och försöka komma fram med förhandlingar med den nya re-

geringen för att eventuellt få en ändring till stånd. 

Fru talman! Lagpaketet som riket håller på att föra i hamn betyder också 

en del extra miljoner till Åland via avräkningsbeloppet som är ganska viktigt i 

det här sammanhanget. I och med de pengarna så kanske vi borde börja fila 

på ett eget stödsystem. Då tänker jag inte bara på vindkraft. Vi vet också att 

man bra kan tillverka el från skogsprodukter och också från biogas, som 

kanske håller på att bli en av de större aktörerna tillsammans med vindkraft. 

Vi vet ju att rikets stödsystem också ger stort stöd för el från biogas och el 

från skogsprodukter. Det tycker jag att vi på Åland också borde försöka införa 

på något sätt. 

Man bör titta mera på detta med stödsystemen och vad de skulle kunna be-

tyda för Ålands och för de åländska skattebetalarnas del. Kanske det inte 

skulle behöva betyda så oerhört stora pengar egentligen. Men det skulle be-

tyda att det kom oerhört stora pengar från det privata kapitalet in i projekten. 

Det gäller inte bara vindkraft utan det gäller också biokraft och skogskraft. 

Det skulle också medföra att BNP på Åland fick sig en liten skjuts framåt, vil-

ket den behöver har det visat sig på senare tid. 

Fru talman! Jag ser fram emot att ganska snart få diskutera hur vi på 

Åland ska kunna åstadkomma mera grön el och också mera grön energi. 

Tack.   

Talmannen 

Talmannen önskar hälsa åhörarna på läktaren välkomna till Åland och Ålands lagting.  
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Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Det är lätt att hålla med kollegan Runar Karlsson om att 

man ska sträva till mera produktion av grön el. Det var dock en detalj 

som jag vill att han ska precisera. Som en kollega med teknisk utbild-

ning så borde han känna till det. Det var när han sade att man med 

skogsprodukter väl kan producera el. Min kunskap inom branschen är 

att det inte är någon billig metod. Tvärtom, det är inte alls kostnadsef-

fektivt. Däremot är en lönsam verksamhet att producera varmvatten 

med skogsprodukter. Kunde kollegan kanske precisera sig lite på den 

punkten så att det inte blir oklarheter?  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Biokraftverket i Mariehamn producerar el, 20 procent el 

och 80 procent värme. Det är klart att förutsättningen för att det ska bli 

ekonomiskt lönsamt är att man ska bli av med värmen, vilket i sig kan 

vara problem vissa tider. Man har för mycket värme och för lite el, så det 

finns ett problem.  

Förhoppningsvis ska Mariehamn växa så att det ska finnas efterfrå-

gan på mera värme. Bara vi i centern får verka så kommer Mariehamn 

att växa ganska mycket och då kommer det att finnas ganska stor efter-

frågan på värme.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Talman! Det var trevligt att kollegan Karlsson uttalar sig om centern ska 

ha en ny politik till den delen. Jag hoppas att vi sedan kan lita på det. 

Resten av gänget inom det partiet har sannerligen inte utmärkt sig inom 

branschen hittills.  

När det gäller Mariehamns Energis flispannor så är det varmvatten-

produktionen som är lönsam och som ger möjlighet att som biprodukt 

producera en liten del el. Skulle man bara försöka producera el i de här 

pannorna så vore det enormt kostsamt. Effekten är som känt för låg för 

enbart en sådan produktion. Men som biprodukt till värme är det kor-

rekt. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Det är så med all elproduktion, vad det än må vara, att det 

är mycket mera lönsamt om man kan ta till vara värmen. Det kanske 

man inte kan i kärnkraftverk men i andra produktioner, t.ex. i biogasan-

läggningar. 

Sedan till detta med centerns politik i Mariehamn så nämner jag IT-

byn som ett exempel. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Det är alltid trevligt att höra på ltl Karlsson. Han har en 

förmåga att kunna skämta till det lite och det behöver vi ibland. 

Det är intressant det som sades. Ltl Karlsson tog upp energifrågorna i 

ett lite vidare perspektiv. Det kanske hör mera ihop med framställning 

nr 20, energi från förnybara energikällor. Jag tänkte prata om det i ett 

lite vidare perspektiv. Jag tycker att tankarna är intressanta. Man gör 
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ofta det felet ifrån åländsk sida inom förvaltningen att vi låser oss så 

väldigt mycket i vad som sker på den finska sidan. Nu har fokus varit 

helt och hållet på att komma med i det finska systemet. Jag har stött det 

själv så jag pekar inte finger åt någon annan. Vi skulle istället försöka 

titta på vad vi kan göra själva, om vi kan bygga upp en helhet och om vi 

också skulle kunna ta in andra alternativa energikällor. Det var såsom 

jag förstod det här anförandet och jag tycker resonemanget är intres-

sant. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Jag tycker nog att det här lagtinget i slutet av den här peri-

oden borde ta någon form av beslut eller viljeyttrande på hur man ska ha 

det i framtiden med den egna gröna energin. Det gäller som sagt var inte 

bara el, det gäller även hur fordonen ska framdrivas. Vi kunde läsa här 

om dagen i tidningar att man kan köra bussar med fisk. Det är en fantas-

tisk utveckling, men det måste finnas en drivkraft i form av stöd i be-

gynnelsen. Sedan kommer det garanterat att gå av sig självt marknads-

mässigt i takt med att priset på oljan och annan energi stiger. Men det 

måste få en puff. Det är det som Finland nu gör. Jag tycker att vi på 

Åland ska utvidga detta till att inte bara gälla el, det måste också gälla 

bränsle till fordon och vi måste få värme så att vi i princip kan klara oss 

själva. Vi har den möjligheten.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Visst, också det, ltl Karlsson, skulle jag med varm hand understöda. Nu 

kommer jag inte på rak arm ihåg i huvudet när tankesmedjan överläm-

nade sitt slutdokument till landskapsregeringen. Kanske det var för ett 

och ett halvt år sedan? Där hade man devisen; "den gröna ön i det blå 

havet". Det var ju inte bara nys. Där fanns det de facto samlade tankar 

om hur man skulle komma vidare på det här området. 

Nu har inte jag inblick i landskapsregeringens arbete på samma sätt 

som förhoppningsvis ltl Karlsson har. Om han skulle ha möjligheten att 

berätta för mig varför man inte drev de här frågorna vidare då, så skulle 

åtminstone jag bli lite klokare. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Nej, inte kan jag svara exakt i detalj på hur man har gått vi-

dare. Man jobbar nog på med det här. Det kommer säkert fram resultat 

här så småningom. Jag kan inte svara på det i detalj. 

Vi kan till om med köra vår bilpark på biogas till stor del med produk-

ter från jordbruk. Vi slänger 3000 ton matavfall varje år. En stor del av 

matavfallet blir metangas som går upp i luften. Om vi skulle röta matav-

fallet så kunde hela bussparken i linjetrafik på Åland garanterat kunna 

köras på det bränslet och även en del av bilarna.  

Problemet är att det här finska systemet har låst sig lite. Vi ligger och 

väntar och väntar och väntar på det. Det har jag förståelse för. Men nå-

gon gång måste vi ta ett steg och säga att nu kör vi eget race.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Minister Mats Perämaa, replik 

Staten höjde i kraft av sin behörighet energiskatterna med totalt 7 mil-

joner euro, vilket räknat med 0,45 ger ca 3,4 miljoner ökat inflöde ge-

nom avräkningsbeloppet. Det var för att balansera inmatningstariffen i 

energistödspaketet. Det är till en början frågan om något hundratal mil-

joner euro per år. Men hur man än räknar på detta så finns det en liten 

slant som kommer till självstyrelse genom det här.  

Vi har för vår del sagt, i strävandena att komma in i det finska inmat-

ningstariffsystemet, att vi ska stå för vår egen del för att nå upp till 10 

procent ökad förnybar energiproduktion. Vi har tänkt oss att de pengar-

na ska användas till att uppnå någonting mycket, mycket mera. Skulle 

vindkraften utvecklas till alla delar, såsom man planerar, så kan det ge 

ett årligt inflöde av ungefär 20 miljoner i stöd till landskapet. Går vi in 

för något helt eget så kommer det att vara betydligt mindre i omfattning 

än det här totala. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Jag klandrar inte regeringen för att man väntar och försö-

ker komma in i det finska systemet. Men till sist måste vi politiker 

komma överens om hur länge vi ska hålla på att försöka och försöka. Det 

är ett gemensamt intresse som vi har, kan vi komma med så är det bra, 

men någon gång måste man ge upp. Vi ska ge rikets nya regering en 

möjlighet. Lantrådet kommer säkert att göra vad hon kan, inklusive hela 

landskapsregeringen. 

Som finansministern sade så ger det här paketet oss ganska mycket 

pengar via avräkningsbeloppet. Jag tror att med detta skulle vi kunna 

åstadkomma oerhört mycket. Jag tror att det finns andra alternativ som 

vi skulle kunna göra för att uppnå en ganska stor egen grön energi. Jag 

vet att det finns ganska mycket kapital där ute som väntar på att få göra 

någonting, men vi måste bestämma oss. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Plan A och det enda rättesnöret för oss här i det här skedet 

är att göra allt vi kan för att komma med i det finska systemet. Det kan 

vi inte själva besluta om, för det finns en annan part med. Misslyckas det 

så ska vi göra allt vad vi kan för att utveckla grön energiproduktion här 

på Åland. 

Nu för ltl Karlsson in andra energiformer i den här diskussionen. Det 

har mest pratats om vindkraft. Det är inte något fel i det. Jag vill bara att 

det noteras att det i Finland har lobbats väldigt mycket för att man inte 

ska ge så mycket stöd till vindkraften utan mera till andra energiformer, 

vilket har påverkat hela den här diskussionen i viss mån. Vi ska i varje 

fall se till att vi inte ger oss in i en intern åländska kamp om olika energi-

former utan vi ska göra det bästa av situationen om inte plan A går i lås. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Jag håller med om det. Det ska inte bli en kamp här på 

Åland.  

Det här med biogas har stor betydelse med tanke på att vi också ska 

driva fordon, i framtiden kanske med biogas och el. Vi får inte glömma 

bort den delen. Vindkraften är väl utvecklad och den behöver säkert stöd 



  

  1033 

initialt. De andra energikällorna kanske ändå behöver mera för att 

komma igång. Vindkraften har sedan tidigare också fått en del startstöd. 

Jag tror att vi i princip har samma åsikter om hur vi ska göra. Jag 

hoppas verkligen att vi en dag ska vara överens om det. Den som får 

vara med här får säkert skörda frukterna av det. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitte-

ras till finansutskottet. 

Remiss 

9 Lag om ekodesign och energimärkning 

Landskapsregeringens framställning (FR 26/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till näringsutskottet. Godkännes? 

Godkänt. 

Diskussion. 

Minister Roger Eriksson 

Fru talman! Vi har nu på vårt bord landskapslagen om ekodesign. Som ni alla 

säkert vet så har ni i lagtinget redan antagit den här lagframställningen om 

ekodesign och energimärkning. 

I lagstiftningskontrollen förföll lagen på ett antal punkter, vilka vi i den nya 

framställningen har beaktat.  

Den här framställningen bygger vidare på den tidigare antagna lagen med 

de korrigeringar som är nödvändiga på grund av HD:s utlåtande. I övrigt har 

vi inte gjort några ändringar. Lagtingets tidigare beslut och HD:s utlåtande 

respekteras till fullo. För att lättare förstå det här så kan man se på parallellt-

externa.  

Talmannen 

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

Remiss 

10 Erkännande av yrkeskvalifikationer 

Landskapsregeringens framställning (FR 27/2010-2011) 

Ärendet avförs och upptas till behandling inkommande måndag 30.5. 

Remiss 

11 Ny landskapslag om hälso- och sjukvård 

Landskapsregeringens framställning (FR 28/2010-2011) 

Ärendet avförs och upptas till behandling inkommande måndag 30.5  

Första behandling 

12 Ändring av djurskyddslagen 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 11/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 18/2010-2011) 

Ärendet avförs och upptas till behandling inkommande måndag 30.5  
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Enda behandling efter bordläggning 

13 Funktionshinder, rehabilitering och hjälpmedel 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 10/2010-2011)  
Vtm Gun-Mari Lindholms m.fl. hemställningsmotion (HM 51/2007-2008) 
Vtm Gun-Mari Lindholms m.fl. hemställningsmotion (HM 35/2009-2010) 
Vtm Gun-Mari Lindholms m.fl. hemställningsmotion (HM 36/2009-2010) 
Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion (HM 41/2009-2010) 
Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 43/2009-2010) 

Ärendet avförs och upptas till behandling inkommande måndag 30.5  

Föredras 

14 Varroafritt Åland 

Landskapsregeringens svar 
Ltl Carina Aaltonens enkla fråga (EF 24/2010-2011) 

En enkel fråga ska läsas upp av frågeställaren och efter det ger lantrådet eller därtill ut-

sedd minister svar på frågan. Frågeställaren får därefter 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 

Biodlingen är oerhört viktig för Ålands diversifierade flora och i synnerhet för 

pollinering av frukt och bär i den kommersiella trädgårdsodlingen. Åland är 

högst troligen varroafritt idag. För att bibehålla detta krävs lagstiftning om 

importstopp av bin till Åland.  

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbö-

rande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga: När och hur äm-

nar landskapsregeringen vidta åtgärder för att säkerställa att Åland förblir ett 

varroafritt område? 

Minister Katrin Sjögren 

Herr talman! Värdet av ekosystemtjänster, dvs de tjänster som naturen utför 

och som vi många gånger tar för givna, blir oerhört höga, astronomiska, om 

man omsätter värdet i euron och cent. Det gäller färskt vatten, fiskreprodukt-

ion men också pollinering av bin.  

Landskapsregeringen är enig med både Ålands biodlarförening och ltl Ca-

rina Aaltonen att det är mycket viktigt att bina på Åland hålls fria från varroa. 

Landskapsregeringen har under flera år haft en dialog med riksmyndigheter-

na om detta.  

Åland har inte rätt att lagstifta om smittsamma djursjukdomar och Åland 

har heller inte rätt att lagstifta om smittsamma sjukdomar när det gäller 

människor. Det kom upp i framställningen i köttbesiktning att vi har förvalt-

ningsbehörighet men inte lagstiftningsbehörighet när det gäller smittsamma 

djursjukdomar. Det är rikets behörighet och därmed kan inte landskapsrege-

ringen fatta ett beslut om importstopp av bin.  

Landskapsregeringen är informerad om både biodlarnas verksamhet och 

riskmyndigheternas pågående arbete med lagstiftning om importförbud, dels 

från riket till Åland och dels från andra länder till Åland.  

För att ett importstopp ska kunna genomföras från andra länder måste re-

sultatet från den planerade provtagningen vara klart. Det måste helt enkelt 

tydligt verifieras att Åland är varroafritt. Det är inte gjort ännu. Vi måste be-
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visa det innan man kan sätta en förordning i kraft i riket. Den processen be-

räknas bli klart tidigast högst. Därefter är det Finland som skickar en ansö-

kan till EU-kommissionen om bestämmelser att förbjuda import av bin till 

Åland.  

Enligt uppgift så är arbetet under beredning. För Ålands del är det viktigt 

att biodlarna fortsättningsvis avstår från att ta in bin från riket eller från ut-

landet. Det är en pågående process. Så snart Åland bevisligen är varroafritt så 

kan riket sätta förordningen i kraft.  

Ltl Carina Aaltonen 

Herr talman! En av orsakerna till att varför jag ställde den här enkla frågan är 

att nästan hela vår omvärld är positiv till och intresserad av att Ålands status 

som ett varroafritt område säkerställs och tryggas. 

 Jag har talat med en tjänsteman på jord- och skogsbruksministeriet som 

har lyft den här frågan i Bryssel i EU-kommissionen. Även där vill man gärna 

att Åland kan bli varroafritt och att man lägger ett importstopp på bin till 

Åland. 

Hittills har de åländska biodlarna känt ett större stöd från omvärlden än 

från den åländska regeringen och dess myndigheter. 

Ministern säger att man inte har behörighet att besluta om importstopp. 

Det har man inte, men man kan utfärda rekommendationer om att inte im-

portera bin till Åland. Det menar i alla fall jord- och skogsbruksministeriets 

tjänstemän att är en angelägen åtgärd tills dess att det vidareutreds huruvida 

Åland de facto är varroafritt.  

Min följdfråga lyder: Är det möjligt att regeringen och minister Sjögren i 

brådskande ordning kan utfärda rekommendationer om att inte ta in ut-

ländska bin till dess att EU-kommissionen gör ändringen och det blir möjligt 

för finska myndigheter att utfärda ett importstopp för bin till Åland? 

Minister Katrin Sjögren  

Herr talman! Jag känner inte riktigt igen den här beskrivningen om att land-

skapsregeringen skulle vara kallsinnig till att bekämpa varroa och att ha im-

portstopp för bin till Åland. Vi har kommunicerat ut till både odlarföreningen 

och berörda att vi inte kan utfärda förordningen, utan det är rikets lagstift-

ningsbehörighet. Vi måste verifiera först att vi är varroafria. Landskaprege-

ringen kan med all säkerhet utfärda rekommendationer och det ser jag inga 

bekymmer i. Vi har redan fattat beslut i januari 2010. Men minst lika viktigt, 

om inte ännu viktigare, är att väcka den här debatten och att också Ålands 

biodlarförening tar del i detta, informerar och rekommenderar sina med-

lemmar att inte ta in bisamhällen till Åland. 

Det finns en försvårande omständighet i hela det här. Allt är till salu idag, 

vare sig vi pratar om hjortar eller bin, så det är inte heller helt lätt att över-

vaka de här frågorna. Men saker och ting är på gång. 

Ltl Carina Aaltonen 

Herr talman! Problemet är inte de biodlare som finns på Åland idag. De är 

verkligen mycket oroade över situationen. Oron för att varroa ska komma till 

Åland gäller istället kanske någon fruktodlare eller någon som t.ex. jobbar på 

någon fruktodling men kanske håller bin i sitt hemland i någon annan del av 

Europa.  
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Jag vill att Ålands regering i brådskande ordning utfärdar de här rekom-

mendationerna. 

För några år sedan importerade en äppelodlare egna bin till Åland. Då 

hade minsann regeringen krav på hur det skulle få gå till. De här bina skulle 

inte få komma från ett område där det fanns päronpest. Om man för sju, åtta 

år sedan hade de här kraven, varför kan man inte idag kräva att bin som 

eventuellt förs in ska komma från ett garanterat varroafritt område? Bina kan 

komma t.ex. från Australien eller det inre av Afrika där man hittar varroafria 

bin idag. Men Åland behöver inte importera bin. Våra biodlare exporterar bin 

idag till andra delar av världen. Alla de bin som t.ex. finns på Island här-

stammar idag från Åland. Biodlingen är oerhört viktig för den åländska träd-

gårdsodlingen. Man brukar säga att man tacka bina för 60-70 procent av äp-

pelskördarna. Pollineringsvärde är det mycket stort. 

Här finns utvecklingsmöjligheter och tillväxtpotential. Jag hoppas verklig-

en att landskapsregeringen ger rekommendationer den här veckan, ett utta-

lande om att man inte vill att någon enda person ska ta in bin till Åland. Det 

är för stora risker för äppelodlare, för hela den åländska floran och faunan 

och också för de kommersiella odlarna och hobbybiodlarna som vi har på 

Åland idag. 

Minister Katrin Sjögren  

Herr talman! Jag känner också till att dialogen, tyvärr, inte har varit den 

bästa mellan fruktodlarna och biodlarna, vilket man har vittnat om från biod-

larnas sida. Jag delar också den uppfattningen att det finns stor en potential 

för den åländska biodlingen, dels genom att bistå fruktodlingen men också 

genom den utmärkta honungen som vi får på Åland. Vi kan också exportera 

bisamhällen. Det finns även utrymme för att ha dubbelt mera bisamhällen än 

vad vi har på Åland i dagsläget. Biodlarna varit väldigt aktiva och dragit full-

tecknade biodlingskurser på naturbruksskolan. Det är en verksamhet som 

man kommer att fortsätta med. 

Åter till detta som gjordes för sju år sedan när det gäller päronpest, det är 

kanske kärnan i hela det här. Det blir aldrig något problem om man som nä-

ringsrikare frågar och hör sig för till jordbruksavdelningen eller till miljöby-

rån. Problemet är just när man tar in något illegalt, man frågar inte och som 

sagt var så är allt till salu. 

Jag ser det som mycket möjligt att landskapsregeringen, t.ex. tillsammans 

med biodlarna, går ut och gör ett upprop i den här frågan.  

Talmannen 

Landskapsregeringens svar antecknas till kännedom. Ärendet är slutbehandlat. 

För kännedom 

15 Mediepolitiskt program 

Landskapsregeringens meddelande (M 4/2010-2011) 

Tidpunkt för när ärendet upptas till behandling meddelas inkommande måndag efter 

talmanskonferensen.  

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls 30.5 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 17.15). 
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Plenum börjar  

Närvaroregistrering 30 är ledamöter närvarande. 

Bordläggning 

1 Ändring av jaktlagen 

Näringsutskottets betänkande (NU 5/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 16/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 01.06.2011. Godkänt. 

Bordläggning 

2 Ekodesign och energimärkning 

Näringsutskottets betänkande (NU 6/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 26/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 01.06.2011. Godkänt. 

Bordläggning 

3 Behörig myndighet för djursjukdomar 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 13/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 23/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 01.06.2011. Godkänt. 

Remiss 

4 Alkolås som kvalitetssäkring av person- och godstransporter 

Landskapsregeringens framställning (FR 24/2010-2011) 

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

känt. 

Diskussion. 

Minister Veronica Thörnroos 

Talman! Landskapsregeringens övergripande målsättning går ut på att vi ska 

skapa en så säker trafiksituation på våra vägar som möjligt, både för den som 

rör sig till fots, cykel eller moped och också för den som rör sig bilburet. Som 
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ett led i det arbetet lägger nu landskapsregeringen fram ett lagförslag som he-

ter: Alkolås som kvalitetssäkring av person- och godstransporter. 

Vi börjar med att titta lite hur det ser ut i omvärlden. För några år sedan 

var det inget företag på den internationella marknaden som i första hand 

tänkte på miljön och att det kunde finnas en konkurrensfördel om man be-

drev en verksamhet som var miljömässigt försvarbar. Nu vet vi att så är fallet. 

Det är många gånger ett varumärke, en kvalitetssäkring att man är miljö-

anpassad och har en god miljöverksamhet. 

Som följande steg på den internationella marknaden kommer kvalitetssäk-

ring av transporter. Hos många företag är det mera vanligt än ovanligt att 

man garanterar att den som kör det fordon som man anlitar är nykter vid rat-

ten. 

Hur kan man då hantera det här rent praktiskt? Ja, det gör man med hjälp 

av alkolås. Alkolås kan användas för olika saker. Det kan användas som en 

kvalitetssäkring, som i den här framställningen. Alkolås kan också användas i 

andra sammanhang som i fordon avsedda för dem som kör med villkorade 

körkort på grund av rattfylleri. Den här framställningen tar enbart fasta på 

kvalitetssäkring av transporter. 

Alkolås som kvalitetssäkring är ingenting nytt. Landskapsregeringen pre-

senterade redan 2009 ett förslag att alla skoltransporter, de företag som 

transporterar våra skolbarn i sina bilar, skulle ha alkolås monterade. Det här 

är följd i färg när vi nu utvidgar området så att det berör alla dem som har 

trafiktillstånd.  

Orsaken till att landskapsregeringen i inledningsskedet har valt att koppla 

det till enbart dem som har trafiktillstånd har att göra med att vi såg en möj-

lighet att kunna säkra transporterna utan att höja administrationskostnader-

na. Trafiktillstånden får man för viss tid. Som vi ser det från landskapsrege-

ringens sida är det ganska enkelt att lägga på ett till krav att man ska ha al-

kolås monterat i bilen för att få ett nytt trafiktillstånd alternativt få sitt trafik-

tillstånd förnyat. 

 Vi är från landskapsregeringens sida medvetna om att det här inte i inled-

ningsskedet kommer att beröra alla transportföretag eftersom den som har 

trafiktillstånd och utför transporter av gods eller personer åt andra, de trans-

porter som man gör inom ramverket för den egna firman, berörs inte av det 

här. Inledningsvis ser vi det här som en början att på sikt kunna omfatta alla 

som rör sig yrkesmässigt på våra åländska vägar. 

Det har förts fram dubier angående kostnaderna och hur man ska hantera 

det här. Vi tror att det finns en klokskap i att man från landskapsregeringens 

sida auditerar de företag som monterar alkolås. Kostnaderna för montering i 

dag ligger mellan 1 000-1 500 euro. De uppskattade driftskostnaderna ligger 

ungefär på 100 euro per år och alkolås.  

Talman! Det är landskapsregeringens målsättning att denna framställning 

ska kunna träda i kraft så att den börjar verka från den 1 augusti 2012. Tack.  

Ltl Mika Nordberg 

Talman! Jag är ganska övertygad om att samtliga av oss lagtingsledamöter 

här i salen inte skulle vilja möta en enda chaufförer trafiken som är alko-

holpåverkad. Det tror jag att inte övriga trafikanter heller vill.  
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Det är vissa saker som jag skulle vilja belysa som vi inte riktigt tycker att är 

klart genomtänkta i den här framställningen. Det gäller konkurrenssituation-

en mellan godstransportörer.  

När det gäller persontransporter så är det taxin eller bussar som utför den 

typen av service. Där finns det inte så mycket att tillägga. Det är bra när man 

stiger ombord på en buss eller in i en taxi att man vet att fordonet framförs av 

en nykter person.  

Kommer vi sedan in på godstransporterna så är det mera vitt och brett. Jag 

har tagit reda på litet statistik. Det visar sig att det finns 674 registrerade 

lastbilar i vårt landskap varav, ungefär 200 är registrerade som yrkesfordon. 

När det gäller trafiktillstånd så är det ungefär 130 som har de tillstånden, en-

ligt de uppgifter som jag har fått. 

Den här lagframställningen har även varit på remiss till olika aktörer som 

berörs. Jag tänkte att jag skulle läsa upp vad Ålands yrkesbilförening räknar 

upp i sina åsikter angående det här. 1) Det är fel att utsätta enbart en viss 

grupp för dessa krav. Denna grupp av yrkeschaufförer är inte mera alkohol-

beroende än andra grupper. 2) Kravet på alkolås utgör en stor merkostnad. 

Jag har tagit mest fasta på nästa punkt. 3) Krav på alkolås för tillståndsplik-

tiga lastbilstransporter snedvrider konkurrensen gentemot entreprenadfir-

mor ytterligare, då dessa redan idag får verkar utan trafiktillstånd. Över 50 

procent av lastbilsparken tillhör redan denna kategori. 4) Alkolås kunde 

lämpligen tas i den takt som biltillverkarna utrustar bilarna med. 5) De anser 

att det är oacceptabelt att ta ställning till en sådan här fråga av den digniteten 

med så kort varsel. Jag förstod att de hade haft mindre än halv vecka på sig 

att svara på den här framställningen. 

Framförallt vill vi ifrån obunden samlings sida påpeka snedvridningen av 

konkurrensen. Det är precis som trafikminister Veronica Thörnroos tidigare 

var inne på, det finns distributionsbilar som ägs av företagen och som distri-

buerar sina egna varor. De behöver idag inte ha trafiktillstånd för att trans-

portera varorna. Det betyder att det kan komma tre bilar som transporterar 

samma vara till mottagaren. Två av bilarna behöver inte ha alkolås, men den 

tredje, som är företagare, han måste ha alkolås i det här fallet. 

För att göra situationen mera praktisk och konkret; t.ex. ett företag anstäl-

ler en sommarvikarie över sommaren. En sommarvikarie har inte lika mycket 

att förlora att sätta sig bakom ratten och framföra fordonet i ett berusat till-

stånd som en egen företagare som bedriver lastbilstrafik har. Den som driver 

företaget har kanske lånat hus och hem för att kunna ha sitt företag, köpa sin 

lastbil och jobba med lastbilstransporter som han tycker om. Det här anser 

jag att man i lagutskottet behöver titta lite mera på hur detta slår ur konkur-

renssynvinkel.  

Annars måste man ta tillbaka framställningen, komma med en ny och få en 

lösning som skulle gälla samtliga lastbilar. Jag förstår inte skillnaden på en 

lastbil i trafiken, om den transporterar samma vara, det är samma storlek på 

lastbilar och om den har ett trafiktillstånd eller är en distributionsbil. Från 

obunden samling tycker vi att detta är väldigt viktigt. Vi motionerade redan 

2005 om alkolås. 

Vi har haft tidigare debatter om detta. Nu går vi åt en grupp, yrkeslastbils-

chaufförer och vi har inte gjort någonting åt rattfylleriet, när det gäller sådana 

som framför ett fordon och blir dömda och de åläggs inte att ha ett alkolås i 
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bilen. Vi tycker att det här är lite snett. Vi hoppas att man åtgärdar det här. 

Tack, talman. 

 Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Jag ska citera ltl Mika Nordberg; "nu går vi åt en grupp". Är 

det så som ni ser på det förebyggande arbetet som vi bedriver när det rör 

trafiksäkerhet, att vi går åt en grupp? Som jag sade i mitt anförande så 

är det här ett första steg. Målsättningen är självklart att alla entreprenö-

rer, oberoende om de har yrkestillstånd eller inte, ska ha ett alkolås i bi-

len. Det är ju dit som vi är på väg.  

Vad sedan gäller remisstiden så håller jag med om att remisstiden var 

kort. Men tiden var en avsevärt längre än det som ltl Mika Nordberg 

framförde från talarstolen.  

Som ltl Nordberg sade, "denna grupp av yrkeschaufförer är inte 

mera alkoholberoende än andra grupper". Det har vi från landskapsre-

geringens sida aldrig påstått. Vi har aldrig påstått att det finns mera 

alkoholismen i den här gruppen. Vi har tagit ett annat perspektiv. Vi för-

söker skapa ett trafiksäkrare Åland. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Talman! Att skapa trafiksäkrare Åland tror jag att vi alla är eniga om att 

vi vill uppnå. Frågan är bara på vilket sätt vi uppnår det. När jag sade att 

man går åt en grupp, så det är de signaler som dessa företagare skickar 

när man pratar med dem. Det är inte bara den här saken som gör att de 

känner sig att man går åt dem. Vi har även yrkeskompetensbevis där vi 

ålägger åkarna att gå en 35 timmars kurs för att få en stämpel på att de 

är kompetenta och kunniga. Många gånger är innehållet i dessa kurser 

allt annat än sådant som har med daglig verksamhet att göra som de 

håller på med.  

Sedan håller jag precis med om vad trafikministern säger, alla ska ha 

det här. Nu har man gjort en framställning där inte alla lastbilar som 

man möter i trafiken har alkolås. Därför är det inte bra, tycker vi. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! I den bästa av världar så borde man naturligtvis ta väldigt stora 

penseldragen när man gör det. Men det låter sig inte göras. Vi tar ett 

steg i taget. Jag kan intyga för ltl Mika Nordberg att vi ska sätta allt krut 

som bara går att uppbringa hos lagberedningen för att vi så snabbt som 

möjligt ska försöka se till att alla som rör sig i yrkesmässig trafik ska ha 

ett alkolås monterat i bilen.  

Ltl Mika Nordberg, replik 

Talman! Jag tycker att man ska lagstifta i den mån som man har torrt på 

fötterna. Jag sade tidigare i mitt anförande att när det gäller person-

transporterna så är det är klart. Man kan inte transportera personer 

utan att ha trafiktillstånd. Man kan däremot transportera gods i dagens 

läge utan att ha trafiktillstånd. Därför tycker jag att man bör göra det 

här tydligt och klart. Det finns sätt att göra det på, t.ex. alla nyregistre-

rade lastbilar bör ha alkolås eller varför inte alla lastbilar. Då kan land-

skapsregeringen gå in och sponsorera en del av alkolåsen, om man tyck-

er att det här är ett så stort problem att vi måste åtgärda det genast. När 
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det gäller försäkringar så får man inte någon bonus eller rabatt om man 

installerar alkolås idag, vilket man får om man t.ex. installerar brand-

släckare.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Jag kan till stora delar hålla med om den kritik som 

ltl Mika Nordberg framför i det här sammanhanget. Jag tänker även i 

samma banor. Min slutledning av detta, när man lägger ihop alltihop, så 

är jag ändå övervägande positiv för den här lagstiftningen. Det är ju ing-

en väv som stoppar rattfylleristen, inte ens ett spindelnät. Men det här 

är de första trådarna som man drar upp och man tar ett kliv framåt på 

den här vägen.  

Det är lite som med tobaksrökningen, som tyvärr har stannat upp för 

närvarande och inte går framåt. Där var det likadant, man var väldigt 

kritisk till de förbud som kom, men efterhand fick de acceptans och så 

kunde man gå vidare. Jag förutsätter och hoppas att det är på det här 

sättet med den här lagstiftningen också. Det är viktigt att man lyfter upp 

att yrkeschaufförerna inte är en grupp som man vill svartmåla och ut-

måla. Det är ändamålsenligt att inleda alkolåset i det här samman-

hanget, tycker jag. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Tack talman! Det är helt riktigt som ltl Åke Mattsson för fram. Jag tror 

att yrkeschaufförerna själva inte ser det som ett problem att ha ett al-

kolås i bilen. Det är inte det som jag har velat påstå. Problemet är att det 

blir en snedvridning i konkurrensen, som de ser det. De företagare, som 

har satsat på detta yrke, utsätts för en kostnad som är nästan 2000 euro 

som de ska lägga ut jämfört med dem som har egna distributionsbilar 

och inte behöver lägga ut den summan. Det är där som den felaktiga 

konkurrensnivån kommer in. Jag har räknat ut att en lastbil ungefär gör 

10 euro i vinst per timme efter att ha betalat alla kostnader. Det betyder 

att en entreprenör som har trafiktillstånd ska jobba en månad för att 

kunna betala alkolåset jämfört med distributionsbilarna.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Frågor om trafiksäkerhet har engagerat det här lagtinget med 

jämna mellanrum. Jag tycker att man i den debatten kan urskilja två övergri-

pande sätt att förhålla sig. Det ena är att man försöker identifiera så kallade 

problemtrafikanter. Speciellt under den här perioden har man diskuterat rat-

tonyktra chaufförer. De metoder som man anger för att få fast dessa eller på 

annat sätt ser till att de inte använder bilen är sådana här åtgärder som är 

mycket inriktade på korrektion. Det ska helst vara höga straff eller att man 

ska genomgå en kurs, som vi numera har för grovt rattfylleri, eller att man på 

något annat sätt, innan olyckan har hänt, ska kunna identifiera de här perso-

nerna. Det är på ett sätt ett lite amerikaniserat system, det är individen som 
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bär hela ansvaret och bryter man mot samhällets system så ska man straffas, 

vi tycker ofta i Europa att straffsatserna är ganska hårda.  

Det andra sättet är att samhället kommer med generella åtgärder som är 

ganska komplexa. Man diskuterar fordonets utrustning, att de är trafiksäkra 

och att man olika sätt minskar på skadeverkningarna. Det kan gälla miljö och 

säkerhet. Sedan finns det också diskussioner om chaufförernas kompetens 

och hur man kan förhöja och förbättra den. 

För det tredje är hur vägar och infrastrukturen ser ut för att öka trafiksä-

kerhetsåtgärderna. 

Alkolåset har diskuterats enligt båda dessa förhållningssätt. I ett skede 

fanns det förslag här att man skulle, som en påföljdsåtgärd, kunna betala av 

sitt brott för rattonykterhet genom att installera ett alkolås. På det viset skulle 

den skyldiga på något vis medge att man hade förfarit fel och att man till 

samhället vill visa att detta inte ska upprepas. Därför installerar man ett al-

kolås och med det så får man mindre straff. Det är just ett amerikaniserat 

förhållningssätt. Problemet med det är att människor har olika ekonomier. 

Det finns sådana som inte har råd att installera ett alkolås och då skulle de 

råka ut för ett strängare straff än en person som kör rattonykter och har mera 

pengar. Den kanske allvarligaste invändningen som jag har mot det här är att 

om man har begått ett brott så ska man inte kunna köpa sig fri. Den typen av 

rättstänkande är väldigt främmande för mig och för vårt sätt att tänka i Nor-

den. 

Jag är glad att ministern inte kommer med det förslaget, som fick ett visst 

stöd här i kammaren. Nu kommer landskapsregeringen med ett förslag som 

är generellt och som bygger mer på förebyggande åtgärder. 

För socialdemokraternas del är vi beredda att omfatta det här förslaget. 

Det är bra att man riktar sig till dem som bedriver yrkesmässig trafik. Allra 

mest prioriterade måste ju de vara som är beroende av att anlita olika typer 

av persontransporter som busar och färdtjänst och vad det kan vara frågan 

om, det kan vi kanske i utskottet närmare ganska. 

Jag tycker att ltl Mika Nordberg kom med ett intressant inlägg. Jag tycker 

att det var vägande argument som han hade vad gäller lastbilar. Det är kons-

tigt om vi skulle behandla lastbilar olika beroende på om lastbilen förutsätter 

ett tillstånd eller inte. Ur säkerhetssynpunkt är inte det relevant överhuvud-

taget. Den grundläggande frågan är om lastbilar är den typ av fordon som ska 

omfattas av detta? Är svaret ja på den frågan så måste den enda logiken vara 

att det måste gälla alla. Inte blir det väl säkrare av att bara de som har till-

stånd och bedriver yrkesmässig trafik har alkolås. Det är ju det som regering-

en indirekt säger, bara detta sker så då blir det trafiksäkrare.  

Herr talman! Jag tror att den här regeringen nu har fått eld i baken och nu 

ska det fram en massa framställningar. De kommer med en hastighet som vi-

sar att man kanske inte har tänkt igenom allting. Det brukar bli så här då.  

Eftersom det här ärendet kommer till lagutskottet så för min del är det en 

principiell hållning. Antingen ska alla lastbilar ha alkolås eller så ska inte nå-

gon lastbil ha det. Det är ju så ekonomiskt för dem som bedriver den yrkes-

mässiga trafiken att kostnaden kommer att tas ut av dem som nyttjar den här 

tjänsten. Det kommer att bli mera kostsamt. Det är precis som ltl Nordberg 

säger, de som har ett yrkestillstånd kommer att behöva sätta det här på kost-

naderna på transporterna.  
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Herr talman! Jag tycker att det var en värdefull information. Jag kommer 

av bästa förmåga att bevaka ltl Nordbergs intressen i den här frågan. Tack, 

herr talman. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Ltl Barbro Sundbacks anförande är både och eller antingen el-

ler. Den här framställningen är inte framtagen med någon sorts panik. 

Man påbörjade arbetet med den här framställningen i november. Är det 

så att den inte faller i smaken så beror det inte ta på tidsbrist ifrån land-

skapsregeringens sida. 

Däremot är det inte möjligt att förfara såsom ledamoten önskar. I den 

här framställningen är det inte möjligt att koppla alkolåset till alla last-

bilar. Därför har landskapsregeringen valt att koppla det till dem som 

bedriver yrkesmässig trafik och som därigenom har trafiktillstånd. Det 

är ett led i att börja arbetet med att få ut alkolås i bilarna. I nästa skede 

sedan får man koppla det till samtliga lastbilar.  

Om det är ltl Barbro Sundbacks önskemål att alla lastbilar ska ha al-

kolås då ska ni inte stöda den här framställningen. 

Talmannen 

Tiden är ute!  

Ltl Barbro Sundback, replik    

Talman! Jag tycker att minister Thörnroos använder en lite otrevlig ton. 

Att detta faller mig i smaken är verkligen av underordnad betydelse. Jag 

ser inte den här framställningen som en smakfråga. Jag tycker nog att 

man i mitt inlägg kan utlösa en principiell hållning hela vägen i mitt re-

sonemang.  

Jag förstår på något vis hur man resonerar, att det här bara är början. 

Samtidigt säger ministern att det inte är möjligt att i det här skedet ta in 

alla lastbilar. Hur kunde det då vara möjligt i framtiden? Det är klart att 

det är en komplikation om man låser det här till tillståndsförfarandet. 

Det får utskottet nu granska närmare. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, talman! Landskapsregeringen valde att koppla alkolåsen till land-

skapslagen om yrkesmässig trafik. Det medför att inte samtliga lastbilar 

som rör sig på de åländska berörs av den här framställningen. Den 

främsta orsaken till att vi valde att göra det var att det var administrativt 

ganska enkelt och utan ökade kostnader få det till stånd inledningsvis. 

Sedan bör det naturligtvis göras en uppföljning och sedan går man vi-

dare med resten av de lastbilar och andra transportmedel som finns på 

våra åländska vägar. 

Den här framställningen möjliggör inte att koppla det till samtliga 

lastbilar som rör sig på de åländska vägarna. Om man vill det så måste 

man i så fall ta ett helt annat sätt.  

Ltl Barbro Sundback, replik    

Jag ser att konsekvenserna av det resonemang som regeringen för blir, 

om man inte vill försätta lastbilschaufförer i olika situationer, att man 

måste utesluta lastbilar från den här bestämmelsen. Under de villkoren 

kunde det vara ett sätt att godkänna det här. Jag hade gärna sett att alla 
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lastbilar inkluderades, men om inte det är möjligt så anser jag att det är 

orättvist. Vissa, i det här fallet småföretagare och entreprenörer, får en 

större kostnad än de lastbilschaufförer som kör för större företag.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mika Nordberg, replik   

Talman! Jag vill tacka ltl Barbro Sundback för stödet till mina tankar. 

Det är väldigt bra att hon sitter med i lagutskottet som ska titta på lagen 

och komma med ett betänkande. Det är viktigt att vi behandlar alla last-

bilschaufförer på samma sätt. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Åke Mattsson 

Tack, herr talman! Det har kanske framkommit tidigare här i debatten att jag 

inte är den största anhängaren av att samtliga bilar ska ha alkolås. Vi vet 

samtidigt att det stoppar alltid något fyllo som knappast vet vad de gör och 

hamnar bakom ratten. Jag stöder absolut den här framställningen. 

Man har valt det smidigaste och administrativt enklaste sättet och därför 

omfattar jag det. Det är inte rättvist, men å andra sidan så tror jag att vi kan 

sluta lagstifta om all lagstiftning ska vara helt rättvis. Ibland får man accep-

tera att det slår lite olika, men på sikt kanske det jämnar ut sig.  

Alla som blåser 0,2 promille skulle behöva ha alkolås i bilen för att få fort-

sätta köra under en överskådlig tid framåt. Sedan finns det leverproven och 

annat också som kan stoppa rattfylleriet, men det hör inte till den här fram-

ställningen. 

Till min stora förvåning är chaufförerna som jag har pratat med, där al-

kolås har installerats, väldigt positiva till alkolås. De tycker inte att det är nå-

got problem med det och det fungerar ganska ändamålsenligt. Om det är 

kallt, som det har varit problem med tidigare, så tar man in alkolåsen i bostä-

derna och värmer upp dem. Man behöver inte blåser hela tiden, ofta blåser 

man en gång på morgonen. När bilen har stått en stund så går den att starta 

igen utan att man behöver blåsa på nytt. Bilen kan åtminstone stå upp till en 

halvtimme utan att man behöver blåsa. 

Om det blir för vanligt med alkolås så är risken på sikt att tekniken kom-

mer i fatt när det gäller alkolås. Det kanske man behöver ha en viss beredskap 

för. Det är en risk att man istället börjar med tabletter som har samma effek-

ter som alkohol.  

Som sagt var, jag ger mitt stöd till den här framställningen. 

 Ltl Barbro Sundback, replik    

Herr talman! Jag tycker att det här var, åtminstone till stora delar, ett 

exempel på ett förhållningssätt där man ser detta med trafiksäkerheten 

som ett problem som finns hos enskilda individer. Jag kan förstå att 

man kan resonera på det sättet. Jag tycker att det är väldigt tråkigt när 

man samtidigt säger; ”att en lagstiftning kanske inte är rättvis, men all-

tid stoppar det något fyllo”. Den typen av omdömen från talarstolen be-

tackar jag mig för. Jag tycker att det är generande att en poliskommissa-

rie uttalar sig på det sättet. 
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Ltl Åke Mattsson, replik 

Jag har sagt det förut här i talarstolen och jag kommer att säga det igen; 

världen är inte rättvis. Vi kommer att bli totalt handlingsförlamade om 

vi ska stirra oss blinda på rättvisan. Det är bara att acceptera att orättvi-

san ibland drabbar den ena och ibland den andra. Oavsett vad, så slår 

det alltid orättvist mot någon, t.ex. skattelagar, vi tittar på vilken bolags-

form vi har, i vilken kommun man bor eller om du är född kvinna eller 

man. Man får acceptera det. Man gör en bedömning på hur pass allvarlig 

orättvisan är i det här. För mig så var ändamålet betydligt viktigare än 

den orättvisa som kan finnas i den här lagstiftningen. 

Ltl Barbro Sundback, replik    

Principiellt och allmänt kan jag hålla med om att begreppet rättvisa är 

ganska svårt. Rättvisa ligger inne i en stor relativism. Men enligt vår 

grundlag och rättsstatsprinciperna ska medborgarna ha en lagstiftning 

som behandlar alla lika. I det här fallet menar jag att inom gruppen lika 

är de som kör lastbil. Det blir inte säkrare genom att tvinga vissa inom 

den kategorin att ha alkolås, medan den stora majoriteten inte ska ha 

det. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Den principen håller jag med ltl Barbro Sundback. 

Naturligtvis är inte detta helt bra och helt perfekt och det är inte hundra 

procent för eller hundra procent emot. Ibland väger man det ena mot 

andra. I det här fallet tycker jag att det är viktigt att man gör en lagstift-

ning, arbetar för att komma framåt för att få bort rattfylleriet från 

vägarna och om detta är några trådar som ytterligare fångar upp rattfyl-

lerister så är det är ett steg på vägen. Jag tycker att det är helt okej. 

Om man däremot hela tiden håller på med tröjdragning och stoppar 

all lagstiftning på grund av att den är orättvis så kanske det inte heller 

blir så mycket lagstiftningen i de här frågorna. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Ulla-Britt Dahl 

Herr talman! Landskapsregeringen föreslår en lag om alkolås för den som 

bedriver och avser bedriva yrkesmässig trafik och måste ha trafiktillstånd.  I 

lagen definieras yrkesmässig trafik som all gods- eller personbefordran som 

bedrivs med motorfordon mot ersättning. 

År 2009 trädde landskapsförordningen om skolskjutsning i kraft. I den 

finns en bestämmelse som föreskriver att alla fordon som används för skol-

skjuts i landskapet ska h alkolås från och med den 1 augusti 2012. I denna 

framställning föreslår landskapsregeringen krav på alkolås för att få trafiktill-

stånd. 

Alkohol är den direkta orsaken till ungefär 25 procent av alla trafikolyckor 

med dödlig utgång. Bland yrkesförare är det ändå väldigt få som kör onyktra. 

Men eftersom konsekvenserna av en olycka med tunga fordon blir så allvar-

liga är det viktigt att göra allt för att förhindra att någon sätter sig bakom rat-

ten med alkohol i blodet. 
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Alla som framför ett fordon bär ett ansvar för trafiksäkerheten. Jag ser inte 

det här som någon orättvis lag. Jag upplever att de flesta trafikidkare ändå är 

positiva till att föra in alkolås.  

Många företag arbetar aktivt i dag med att kvalitetssäkra sina transporter 

och det blir allt viktigare att visa utåt för till exempel kunder vad detta arbete 

innebär i praktiken. Ett led i trafiksäkerhetsarbetet kan vara att installera al-

kolås. Fler och fler företag investerar i alkolås för att verka som föredöme 

inom trafiksäkerhetsområdet. Det här är ett led i konkurrensen, att kvalitets-

säkra sina transporter.  

Det ställs också allt oftare krav på alkolås i olika entreprenaduppdrag och i 

upphandlingar av transporttjänster. Det är något som jag tror att de allra 

flesta ställer sig positiva till.  

Alkolås är med andra ord nödvändigt för att öka trafiksäkerheten i sam-

hället.  

Till sist, om alkolås används så höjer man säkerhet för anställda, passage-

rare och medtrafikanter.  

Liberalerna ger sitt fulla stöd till framställningen. Tack för ordet. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Jag tackar för det balanserande inlägget i debatten. Vi har 

samma åsikt när det gäller bedrivande av yrkesmässig trafik. I § 2 finns 

ett antal undantagstillstånd, de som inte behöver ett speciellt tillstånd 

för att driva yrkesmässig trafik. Jag tycker inte att det kan bli vare sig 

mer eller mindre orättvist än vad det har varit tidigare. 

Jag skulle också gärna vilja höra ltl Ulla-Britt Dahls syn på det faktum 

att en installation av ett alkolås kostar 1 000-1 500 euro, medan ett nytt 

fordon kostar flera hundra tusen. Hur ser ltl Ulla-Britt Dahl på det för-

hållandet?  

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Ja, om man jämför det på det sättet så är alkolås ingen kostnad egentlig-

en i förhållande till vad transportfordonet kostar. Egentligen är det inte 

heller stor kostnad i förhållande till vilka olyckor som kan hända när 

man kör med tunga transporter. Jag ser det nog inte som en orättvisa på 

något sätt. Jag tror att de flesta företag vill gå in för det här för att stå sig 

i konkurrensen, att man har en bra trafiksäkerhet.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Fredrik Karlström 

Herr talman! Jag vill först säga att jag understöder till fullo det som ltl Mika 

Nordberg sade i sitt anförande. Kanske det är fel att prata om rättvist och 

orättvist. Det är en viss grupp näringsidkare som drabbas av den här lagstift-

ningen. 

Om man är jakt efter att få mindre rattonykterhet på våra vägar, vilket alla 

i den här salen är, så finns det betydligt mycket klokare och bättre sätt att lag-

stifta. Jag har tidigare skrivit en motion om att man ska ta bilen av dem som 

är grovt rattfull flera gånger, vilket är ett konkret förslag där man verkligen 

minskar rattonykterheten på våra vägar.  
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För 195 småföretag på Åland kostar det här lagförslaget 1 500 euro plus 

moms. Det betyder 300 000 euro i kostnader för dem till skillnad från de 400 

lastbilar på Åland som inte har trafiktillstånd. Det betyder också att det är en 

kostnad på 20 000 euro per år för näringsidkarna som har trafiktillstånd. Det 

stod i lagframställningen att kostnaden på alkolås är ungefär 100 euro per år. 

Det här är pengar som kunde användas på ett annat sätt, om det är lagstif-

tarens vilja att det ska vara alkolås i lastbilar.  

Det borde i princip vara alkolås i alla lastbilar om man kommer fram med 

en sådan här lagframställning. Då drabbas alla lika av kostnaden, oavsett hur 

man bedriver sin näring. Eller så kan landskapsregeringen säga att man står 

för kostnaderna för att man anser att det är så viktiga trafiksäkerhetsfrågor 

att få bort eventuella rattonyktra i lastbilarna så att man installerar alkolåsen 

i näringsidkarnas lastbilar.  

Jag tror att det här är en liknande lagstiftning som den som togs för ett 

halvt år sedan när vi förbjöd vanligt folk att dela på en flaska vin i parken. 

Man ville visa att man gör någonting, men det kommer de facto inte att 

minska på rattonykterheten så mycket i trafiken. Det är jag ganska övertygad 

om. 

Jag skulle i stället vilja se att man från landskapsregeringen uppmuntrar 

lastbilsägare och entreprenörer att de ska installera alkolås frivilligt. Som ltl 

Ulla-Britt Dahl sade är det en konkurrensfördel att man visar att man har en 

policy där man inte dricker och kör lastbil. 

Landskapsregeringen borde ge polisen mycket mera riktlinjer och direktiv 

att ha blåskontroller. Man kanske enbart skulle ha blåskontroller som riktar 

sig till yrkestrafikanter eller lastbilsägare? När polisen är ute på vägarna och 

har kontroller så kanske man inte behöver kontrollera varje personbil utan 

man kontrollerar lastbilarna. Det är ett annat sätt att bedriva kampen att få 

ner rattonykterheten på våra vägar.  

Den här lagen kommer inte åt de lastbilschaufförer utanför Åland som 

kommer hit och transportera varor. De har ju en annan kultur att dricka lite 

mera alkohol och köra lastbil, om vi följer utredningar som finns, och de blir 

inte drabbade av den här lagstiftningen. Det är små åländska entreprenörer 

som får ta den här kostnaden på sig för att landskapsregeringen vill visa att 

man gör någonting åt alkoholproblematiken. De stora förbättringarna att få 

bort rattonykterheten på våra vägar, som exempelvis jag har skrivit en mot-

ion om, vågar man inte ta till. 

Jag gillar inte den sortens lagstiftning där man riktar in sig på en liten för-

svarslös grupp, som i det här fallet bedriver näring med sitt trafiktillstånd. 

Antingen ska man vara så klar och tydlig att man säger att det ska installeras 

alkolås i alla lastbilar eller man skulle kunna finansiera installeringen av al-

kolås. Men att bara säga att den som har trafiktillstånd ska tvingas till detta 

tycker jag inte att är rätt.  

Jag tror inte att det kommer att påverka rattonykterheten anmärknings-

värt på våra vägar, det finns andra sätt att göra det. Jag ser egentligen inte 

heller något annat förslag än att den här lagen ska förkastas eller tas tillbaka 

och göras om att alla lastbilar tvingas till detta, alternativt att alla lastbilar 

tvingas till detta men det finansieras via vår gemensamma budget om det är 

en så viktig fråga att vi ska komma åt just dessa fordon på våra vägar. Vi låter 

då fortsättningsvis grovt rattfulla återkommande köra som de gör idag med 

sina bilar, trots att man blir fast och dömd i rätten. Det är de som är det 
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största problemet. Det är vi alla överens om. Men vi satsar åter igen lagstift-

ningsresurser på det som inte är ett problem. Tack, herr talman. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack, herr talman! Det är flera av företagarna som frivilligt installerar 

alkolås bara för att stå sig i konkurrensen när det gäller kvalitetssäkring 

av transporterna. Angående att det ska gälla alla fordon som ltl Karl-

ström, och flera med honom uttrycker, så tycker jag att minister Thörn-

roos anförande visade att det här är en början. Det kommer att lagstiftas 

om att alla ska ha alkolås i sina bilar. Det måste vara möjligt att ta ett 

steg i taget. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Om man anser att alla lastbilar ska alkolås så förstår jag 

inte varför man inte kommer med den lagframställningen med en gång? 

Varför delar man upp det så att en tredjedel av våra lastbilar på vägarna 

ska ha alkolås och två tredjedelar behöver inte ha det? Jag förstår inte 

den lagstiftningslogiken. 

Vill man minska rattonykterheten och om man anser att lastbils-

chaufförerna är ett stort problem på våra vägar så borde alla lastbilar 

tvingas till alkolås. Man borde i stället uppmuntra till att man installerar 

låsen frivilligt. Kanske man, via de upphandlingar man har på trafikav-

delningen, kunde kräva att för att få lämna in anbud så måste alkolås 

var installerade i lastbilarna. Men man ska inte bara ensidigt rikta in det 

på en liten grupp av dessa lastbilsåkare som man gör i det här förslaget. 

Den sortens lagstiftning tycker jag inte om.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Det som är bra med ltl Fredrik Karlström är att han är mycket 

tydlig med vad han vill och inte vill. Det gör det lättare att argumentera 

för eller emot. 

Vi har en samsyn vad gäller att vi måste få bort rattfylleristerna från 

vägarna, det är vi helt överens om.  

Det förslag som ltl Karlström har föreslagit, och som också har röstats 

ner i lagtinget, var att bilen skulle tas bort från den som har kört rattfull. 

Om sedan bilen skulle ges till staten eller landskapet minns jag inte 

mera. Det förslaget har i alla fall röstats ner av det här lagtinget så det 

går inte.  

Vad sedan gäller huruvida det här är rättvist eller orättvist så sade jag 

i mitt anförande att det här slår lite snett. Med beaktande av att install-

ationen kostar mellan 1 000-1 500 euro och en lastbil kan kosta flera 

hundratusen så tycker jag nog att man borde ha råd med merkostnaden. 

Vi vet ju också vem som får betala den, det är vi. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Minister Thörnroos, förklarar då för mig varför man inte 

kan ta beslut om att alla åländska registrerade lastbilar ska installera al-

kolås? Jag förstår inte varför man inte skulle kunna ta en sådan lagstift-

ning om det är detta som man vill. Varför riktar man bara in sig på dem 
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som har trafiktillstånd? De flesta som har trafiktillstånd lever enbart på 

att transportera varor och last. De har inte råd att vare sig bli av med sitt 

körkort eller trafiktillstånd, medan många som kör lastbil kanske gör det 

lite på sidan om och de lever inte på samma sätt av sin näring. Nu riktar 

man in sig på en viss grupp. Hur många lastbilschaufförer med trafiktill-

stånd har blåst positivt i någon av polisens kontroller de senaste åren? 

Jag vet inte, men jag skulle inte tro att det är så jätte många. Man har 

inte råd att riskera sitt liv och sin förvärvsinkomst genom detta. Men på 

dem läggs nu ytterligare en pålaga och de som inte är så beroende av sitt 

lastbilskörkort kan fortsätta att köra. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Det är inte riktigt så, som ltl Fredrik Karlström framställer. Att 

den person som verkligen behöver sin lastbil är nykter vid ratten, men 

den person som ”bara kör” kan dricka lite alkohol däremellan. Vi måste 

komma ihåg att grunden till den framställning som nu ligger här är 

landskapslagen om yrkesmässig trafik. Där finns en hel rad med undan-

tagstillstånd om vem som inte behöver specialtillstånd för transporter. 

Vad som sedan är grunden och historikern till de undantagen känner jag 

faktiskt inte till. 

Landskapsregeringen valde nu inledningsvis att påbörja det här arbe-

tet den här vägen. Det är möjligt att det är rätt och det är möjligt att det 

är fel.  

Vi ska också komma ihåg att inom 2013 är det ett fåtal av de här till-

stånden som går ut. Det är inte meningen att alla måste skaffa sig al-

kolås nu. Varefter man förnyar sina tillstånd eller skaffar ett nytt fordon 

så ska alkolås installeras. Det är inte något akut som exploderar den här 

närmaste tiden. Det är en successiv övergång. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Den här sortens lagstiftning är jag så emot. Man lagstiftar 

för sitt eget höga samvetes skull. Man känner att man nu verkligen har 

gjort något åt trafikonykterheten på våra vägar. Men det gör man inte 

med den här lagstiftningen. Jag kan köpa att man gör det om man 

tvingar alla lastbilar på Åland att installera alkolås. Då kan det finnas en 

tanke att rattonykterheten på våra vägar kommer att minska, att på 

Åland får det inte framföras en lastbil utan alkolås installerat. I det här 

fallet riktar vi in oss på 197 lastbilar och det finns 650 lastbilar på Åland. 

Det här är en lagstiftning som jag inte förstår. Jag tycker att det vore 

klädsamt av landskapsregeringen säga: ” ltl Karlsson, ltl Nordberg och 

ltl Sundback har faktiskt en idé och en tanke i detta. Vi måste ta tillbaka 

det här förslaget och komma med ett nytt förslag.” 

Jag kommer inte att stöda den här lagstiftningen. Det finns betydligt 

mycket viktigare att sätta lagstiftningsresurserna på för att minska rat-

tonykterheten på våra vägar, om det är detta som man är ute efter.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitte-

ras till lagutskottet. 
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Remiss 

5 Erkännande av yrkeskvalifikationer 

Landskapsregeringens framställning (FR 27/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet. Godkännes? 

Godkänt. 

Diskussion. 

Vicelantrådet Britt Lundberg 

Herr talman! Landskapsregeringen lägger fram en lagframställning om yr-

keskvalifikationer. Lagstiftningen bygger på EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv 

som borde ha varit implementerat redan 2007. Lagstiftningen behandlar re-

glerade yrken. Ett reglerat yrke är ett yrke där behörighetskraven finns direkt 

eller indirekt reglerade i lagstiftning. Sådana yrken hos oss är exempelvis lä-

rare, sotare, brandförmän och socialarbetare. 

Målet är att vi alla européer ska kunna ta tillvara våra utbildningar och 

komma till vår rätt i det EU-land vi väljer att flytta till.  

Lagstiftningen och direktivet reglerar inte ifall yrken skall vara reglerade 

eller inte, ej heller vilka kompetenskrav som ställs för olika yrken. 

Lagstiftningen reglerar hur vi hanterar våra reglerade yrken. Tanken med 

EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv är nämligen att om en stat går in för att re-

glera ett yrke så får det inte regleras så att det blir omöjligt för en medborgare 

i ett annat EU-land med samma yrke att erhålla kompetens för yrket och se-

dan anställas för ett sådant arbete. Den fria prövningen som idag är gällande 

där man antingen godkänns eller inte godkänns ersätts med ett system där 

man erkänns eller erkänns med villkor.  

Direktivet tillåter att vi EU-länder kan ställa tilläggsvillkor till den utbild-

ningen man har.  

Framställningen har varit på remiss men vi har erhållit väldigt få syn-

punkter. FOAÅ lyfter fram det faktum att man som EU-medborgare har rätt 

att använda den titel man tilldelats i sitt hemland. Man befarar att det kan 

leda till förvirring i det fall titeln från hemlandet inte bedöms vara på samma 

nivå i det land som man kommer för att arbeta. Vi kan dock konstatera att 

förslaget till lagstiftning tar hänsyn till detta genom att stadga att om det 

finns risk för förvirring så har arbetsgivaren rätt att omformulera titeln. 

Ålands lagting godkände för ett tag sedan en motion som hemställde om 

att reglerade yrken i landskapet skulle ges generella erkännanden. Det fak-

tum att t.ex. lärare som utbildats sig i Sverige, kanske har gjort sin praktik 

här på Åland och sedan söker jobb här på Åland löper idag risken att icke be-

traktas som behörig om man har glömt att gå via Ålands landskapsregering 

och få sin utbildning erkänd.  

Min och jag tror att även lagtingets förhoppning var att den här lagstift-

ningen skulle reglera den problematiken slutgiltigt. Det är också kring den 

här problematiken som de flesta remissvar har uppehållit sig. Både Akava och 

socialvårdsbyrån har framfört synpunkter att vi borde ha samma ex-

amenskrav på Åland som i riket för att underlätta bedömningen av examina. 

Vid framtagande av lagförslaget har vi dock kunnat konstatera att kompe-

tenskraven och därmed behovet av erkännande regleras av speciallagstift-

ningen, dvs i sociallagen för socialarbetare och det är grundskolelagen för 

grundskolelärare som avgör ifall lärare utbildade i Sverige, Finland eller nå-
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gon annanstans måste få ett erkännande från landskapsregeringen för att an-

ses behöriga eller inte. Kompetenskraven för en hel del yrken är alltså Ålands 

skyldighet. Talentia på Åland har i ett pressutskick frågat sig idag varför 

Åland ska erkännande av examina. Svaret är enkelt, det är för att det är vår 

behörighet och därmed också vårt ansvar. Om vi däremot inte längre vill ha 

den behörigheten så är det en annan diskussion. Men kompetenskraven är 

Ålands skyldighet och rättighet att formulera. Ingen kan förväntas eller ges 

det ansvaret.  

I den här lagstiftningen har vi dock valt att föra ett resonemang och göra 

att försök att reda ut begreppen gällande erkännande av examina i hopp om 

att reda ut begreppen, även om lagstiftningen kring yrkeskvalifikationer inte 

är så detaljerad. 

Åland har genom sin självstyrelse behörighet för examina inom ett antal 

yrkesområden. I de fall vi har egen behörighet har vi både rättighet och an-

svar att besluta om vad en examen ska innehålla för att den ska leda till behö-

righet på Åland. Åland är när det gäller dessa yrken att betrakta som ett eget 

utbildningsland. Därför är ingen annan stats examina automatiskt gällande 

på Åland. Enligt EU:s regelverk har vi heller inte rätt att favorisera ett enskilt 

lands invånare framom andra. Det betyder att en utbildning från Sverige eller 

inte heller Finland per automatik är att betrakta som en åländsk utbildning. 

Det är något som inte har uppfattats som en självklarhet. Här får vi nu se ett 

konkret exempel på att tillämpa att den finländska riksdagen och det 

åländska lagtinget är två skilda juristriktioner, dvs Finlands beslut om exa-

mina gäller inte automatiskt på Åland. 

Vi kan konstatera att behörighetskraven inom grundskolan som de är upp-

byggd idag är enligt finsk modell. Behörigheten inom räddningstjänsten är 

nordisk och behörigheten för våra högskolelärare nationsneutrala. 

För att tillmötesgå lagtingets hemställan om att göra våra examina gene-

rellt godkända behöver man således gå in i de regelverk som reglerar kompe-

tenskraven och göra dem nationsneutrala, dvs inte binda upp dem till ett spe-

cifikt lands behörighetsvillkor utan formulera dem mer allmänt som t.ex. hur 

många akademiska poäng eller studieår som krävs i respektive ämne för att 

kompetens ska vara uppnådd.  

Herr talman! Det har varit en självstyrelsepolitisk utmaning att reda ut den 

här problematiken och även att anpassa den åländska lagstiftningen till EU:s 

krav på öppenhet och mobilitet. Vi överlämnar nu ett förslag som vi bedömer 

lever upp till det.  

Innan jag avslutar helt så skulle jag vilja anföra en rättelse i allmänna mo-

tiveringen på sidan 14 där vi har en ofullständig mening. Det är tredje mo-

mentet som inleds med en mening; genom lagförslaget och så står det kvin-

nors rättsäkerheten. Den korrekta formuleringen på meningen ska vara; "ge-

nom lagförslaget förbättras rättsäkerheten för personer som skaffat sig en 

socialarbetarutbildning inom EES" osv. Ordet kvinnors ska bytas ut mot för-

bättras. Tack, herr talman. 

Talmannen 

Den anförda rättelsen noteras.  
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Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Jag har läst det här direktivet. Det kommer fram att 

reglerade utbildningar och yrken som personer har från annat EU- eller 

EES-land ska jämföra med nationens motsvarande utbildning. Åland 

har inget eget universitet. Jag kan inte förstå hur man ska kunna efter-

leva det här direktivet? Det står helt klart i direktivet.  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik  

Herr talman! Vi har också diskuterat det här väldigt ingående under 

framtagandet av den här framställningen. Det är inget krav på att man 

själv ska ha en utbildning för att ha kompetens för att reglera ett yrke. 

En katalog över vilken kompetens som gäller på Åland räcker. Man be-

höver inte ha utbildningen själv.  

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Det där blev nog inte riktigt klart för mig ännu. Jag 

vill veta ännu en sak; vad händer med socionomerna som tar sin examen 

i Sverige den här veckan? Hur ska de bli behöriga på Åland? Vad ska de 

göra om erkännandet av examina inte gäller längre från utbildningssty-

relsen, som de har fått information om från AMS och som de alltid har 

fått. I över 30 års tid har det fungerat så. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik  

Herr talman! Jag ser inte att det är någon skillnad i och med att den här 

lagstiftningen träder i kraft i förhållandet till hur det är idag. Det är 

Åland som bestämmer vad som ska gälla för att man ska vara kompetent 

inom socialarbetarutbildningen och det har man gjort tidigare också. 

Det kan regleras nu, som i framtiden, det gör ingen skillnad. Här måste 

Åland tala om hur Åland hanterar sina reglerade yrken och det gör vi i 

den här framställningen.  

Däremot säger vi ingenting om kompetenskrav för socialarbetare. Det 

hör hemma i sociallagen, vilket det under den här mandatperioden gjor-

des ett försök till en förändring. Det lyckades inte utan den fastnade i ut-

skottet.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Jag ser ett litet problem med den här meningen i motiveringarna: ”för 

de personer som inte omfattas av den föreslagna lagens tillämpnings-

område, t ex personer som förvärvat sina yrkeskvalifikationer i riket, 

bibehålls dispensförfarandet”. Det här blir ett problem ser jag. De 

kanske redan har ett godkännande av utbildningsstyrelsen och när de 

kommer till Åland måste de få en dispens för att vara behöriga. Det ser 

jag nog som ett problem, det blir inte en fri rörlighet på det sättet som 

EU-direktivet egentligen föreskriver, att det ska underlätta den fria rör-

ligheten och det tycker jag inte att det här gör.  
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Vicelantrådet Britt Lundberg, replik  

Den bedömning som görs är att det är i speciallagstiftningen som man 

behöver reda ut det här, så att det blir klart och tydligt vilka behörig-

hetskrav som gäller. Det regleras inte i den här lagstiftningen. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack, herr talman! En annan sak som jag också har funderat på, men det 

kanske också går att reda ut på något sätt. En förordning med behörig-

hetskrav för lärare, vi har exempelvis en lärare som söker till Sund. Man 

konstaterar att enligt förordningen uppfyller personen behörighetskra-

ven. Personen anställs men det betyder inte att personen har fått ett er-

kännande för att den personen anställs i Sunds kommun, skoldirektören 

kanske anser att personen är behörig i förhållande till förordningen. 

Men det betyder inte att personen får ett erkännande på Åland för den 

skull. När personen kommer till nästa kommun så kanske den kommu-

nen kräver att personen måste ha ett erkännande. Då måste man få nå-

gon sorts erkännande i efterhand när man kanske redan tror att man 

har ett erkännande av examina. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik  

Herr talman! Det är så enkelt att om man uppfyller behörighetskraven 

så behöver man inget erkännande. Det är i de fall som man inte uppfyl-

ler behörighetskraven som man behöver ett erkännande. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gun Carlson, replik   

Herr talman! Det här är ju ett gammalt problem som har funnits i vår 

förvaltning ganska länge. Jag tycker att det är väldigt bra nu att land-

skapsregeringen och minister Britt Lundberg kommer fram med den här 

framställningen för att uppfylla direktivet. Det var många klarläggande 

saker. Åland är ett eget utbildningsland. Man har ingen rätt att vare sig 

favorisera eller prioritera något annat land utanför Åland i de här er-

kännandena, inte ens Finland och Sverige som vi har tagit för självklara 

medspelare.  

Jag ville bara ge beröm. Jag tycker att det är väldigt bra nu att vi 

kommer framåt i den här frågan. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik  

Herr talman! Tack för det. Målsättningen borde vara att man skulle göra 

ett så enkelt och öppet system som möjligt och inte krångla till det med 

så mycket byråkrati. Det kan vi göra genom att formulera behörighets-

kraven på det sättet så att våra ungdomar oavsett om de utbildar sig i 

Sverige eller Finland automatiskt direkt är behöriga. Det är också det 

som lagtinget har givit landskapsregeringen i uppdrag i och med att man 

har godkänt motionen om ett generellt erkännande, även om det gene-

rella erkännandet inte kunde slås fast i den här lagstiftningen. Där 

måste vi gå igenom alla de lagstiftningar, förordningar eller beslut som 

styr de reglerande yrkena om vi ska uppnå den målsättningen. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik  

Herr talman! Jag förundrar mig lite över om det här faktiskt är en nöd-

vändig lagstiftning på Åland? Enligt vad jag har förstått så har man gjort 

den tolkningen att Åland uppfyller direktivet genom medlemsstaten Fin-

land i den här frågan, i och med att det är medlemsstaterna som ska re-

glera det här och uppfylla direktiven. Har man nu inom landskapsrege-

ringen gjort någon ny utbildningspolitisk bedömning huruvida det här 

är en nödvändig lag att anta för Ålands lagting?  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik  

Herr talman! Nej, det har inte gjorts någon ny bedömning. Det här är 

någonting som borde ha gjorts och som man inom valideringsprojektet i 

ett tidigt skede kunde konstatera att vi här har en lucka i vårt ansvarsta-

gande. Vi har yrken på Åland, där vi har egen behörighet, som vi inte har 

implementerat via den här lagstiftningen. Därför har man satt i gång det 

här arbetet. Det är helt enkelt ett förbiseende där man kanske tidigare 

har tänkt att vi inte skulle behöva gå in i lagstiftningen när det gäller 

våra egna yrken. Men vi har som sagt, precis som alla i lagtinget känner 

till, två skilda juristriktioner och då har vi också ansvar över de regle-

rade yrken där vi har behörighet att också ska lagstifta kring dem och 

tillse att alla EU-medborgare behandlas på ett korrekt sätt.   

Ltl Camilla Gunell, replik  

Ja, om det är såsom minister säger då är det givetvis bra att den här 

luckan täcks fast. Min bild är nog att det i så fall har gjorts en ny be-

dömning av frågan inom utbildningsavdelningen, om det här nu är 

någonting som nu plötsligt behövs. 

Jag hoppas att man i kulturutskottet tittar noga på om det är nödvän-

digt att Åland antar denna lag. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman, replik  

Herr talman! Det juridiska resonemang som kulturministern har är helt 

korrekt. Det som är fel är att det måste sägas gång på gång inför ”förstå-

sigpåare” utanför den här salen, som borde kunna och ha samma upp-

fattning som kulturministern gör sig till tals för.  

Detta har vårt stöd från obunden samlings sida. Det är precis så här 

som det ligger till. Sedan blir det en rad problem när det ska tillämpas. 

Men det är landskapsregeringen också på det klara med hur man ska 

tolka juridiken vad det verkar. Det här är ju jätteviktigt. Åland är, innan-

för de behörighetsområden som självstyrelsen stipulerar, att betrakta 

som en självständig stat i jämförelse med andra självständiga stater. Se-

dan blir det problem med gränssnitten, särskilt gränssnittet mot EU. 

Det här måste vi alltid vara noga med och stå på oss. 
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Vicelantrådet Britt Lundberg, replik  

Min sammanfattning är att även när självstyrelsen är komplicerad måste 

vi ta ansvar för den och finna lösningar. Här tycker vi att vi har hittat en 

god lösning som också fortsatt håller en hög nivå på de reglerade yrkena 

genom att man kan lösa och komma till mål med det som lagtinget har 

hemställt om, dvs att vi ska komma bort från de här byråkratiska stämp-

larna på att utbildningarna ska erkännas eller icke erkännas. Man kan 

göra det enklare och göra dem nationsneutrala. På det sättet minskar 

man byråkratin och gör det enklare.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Margaret Lundberg, replik  

Tack, herr talman! Jag undrar; om vi t.ex. har en socialarbetare i tjänst i 

Brändö med behörighetskraven enligt den finska förordningen. Är det 

då vi själva som väljer enligt de krav som finns? Kan kommunen ställa 

de här kraven eller ställs det i lag? Måste socialarbetaren också ha ett 

erkännande från landskapsregeringen för att få en sådan tjänst?  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik  

Herr talman! Det är sociallagstiftning som bestämmer det. Är personen 

kompetent i förhållande till sociallagstiftningen så behöver man inget 

erkännande. Men är man inte kompetent så då måste man ha ett erkän-

nande. 

Ltl Margaret Lundberg, replik  

Tack, herr talman! Då gäller en utbildning som man har från riket också 

likaväl som någon annan om man är kompetent för det. Så då behöver 

man inget erkännande från landskapsregeringen överhuvudtaget?  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik  

Om Åland i förhållande till sin lagstiftning har slagit fast att det är den 

finländska utbildningen som gäller angående socialarbetare, så då är det 

den som gäller. Vi kan egentligen inte formulera det, om vi ska följa 

EU:s intentioner, så att det är den utbildningen som är i Finland som 

gäller, men man får ta det innehållet i speciallagstiftningen. Är man be-

hörig så behöver man inget erkännande. Det gäller dem som är utanför 

behörigheten som behöver ett erkännande. Vill man komma bort ifrån 

de här behörigheterna och den rättsosäkerheten som många upplever, 

det kanske inte ens i annonserna framgår att man måste ha ett erkän-

nande, så är t.ex. en lösning att man klart och tydligt har kompetenskra-

ven i studiepoäng och i antal studieår. Det är ett sätt att lösa problema-

tiken som Ålands lagting har efterfrågat. Vi formulerar kraven på ett 

tydligt sätt i våra regelverk. Om det framgår av annonserna att man upp-

fyller behörighetsvillkoren så behöver man inte ha något erkännande.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 
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Ltl Johan Ehn  

Herr talman! Först till den hemställningsmotion, som jag råkade vara första 

undertecknare på, som nu tydligen får ganska mycket genomslag i diskuss-

ionen kring det här ärendet. Jag tycker att det roligt att det har fått den ge-

nomslagskraft som vi hoppades på. Man ska föra resonemanget att vi klart 

och tydligt i vår lagstiftning ska sätta upp de behörighetskrav som vi har här 

på Åland för alla typer av yrken som vi kan göra det inom, dvs de reglerade 

yrkena som vi framförallt har inom offentlig sektor, från lärare till socialarbe-

tare osv. 

Jag tror också att det är viktigt att inte hamna i den situationen som det 

kanske har framkommit farhågorna om här nu. Om man har en finsk eller 

svensk utbildning, det spelar inte någon roll från vilken sida man kommer, el-

ler om man har en brittisk utbildning så ska man inte behöva gå via land-

skapsregeringen för att få stämpeln i pappret, om utbildningen i grunden kla-

rar av de krav som vi ställer på kompetens. Det tycker jag helt klart är ett 

klokt sätt att resonera. 

Sedan att det kräver ett helt nytt tänkande från oss här i förhållande till 

andra länders tänkande tror jag också att blir klart. Eftersom vi inte har en 

utbildning till lärare på Åland så betyder det att vi inte kan skriva att det är en 

examen som utfärdas vid ett visst universitet eller som har en viss omfattning 

som man gör på både finsk och svensk sida. Där kan man skriva in det i sin 

lagstiftning. I stället måste vi specificera att det ska vara en utbildning som är 

si och så lång, med den och den inriktningen och med vissa ämnen. På det 

sättet kan vi klara det här och få det här att fungera på ett bra sätt.  

Visst är det en utmaning, men vem har sagt att inte vårt arbete här och det 

som landskapsregeringen bedriver ska vara en utmaning? Möjligheterna 

finns. Däremot måste man vara väldigt noggrann när man gör det här arbe-

tet, vilket jag är glad för. 

Herr talman! Sedan har jag en fråga som jag gärna skulle se att ministern 

funderar lite mera på. Jag har hittat ett dokument från 3 december 2007. Det 

är en notifiering om genomförandet av gemenskapslagstiftning. Här har 

landskapsregeringen meddelat EU att direktivet 2005/36/EG av 7 september 

2005 redan har implementerats. Här för man ett litet annat resonemang än 

vad man nu gör här i fortsättningen. Det förvånar mig att man inte överhu-

vudtaget nämner det i själva framställningen. Jag upplever att man från land-

skapsregeringen då gjort en sådan bedömning att man är klar i och med att 

man har skickat in det här svaret. Nu kommer man då med en helt ny lag 

kring detta. Man skriver så här från landskapsregeringens sida när det gäller 

direktivet; ”direktivet gäller rättsområdena där lagstiftningsbehörigheten 

dels är landskapets, dels är rikets. Merparten av den yrkeskompetens som 

berörs i direktivet faller under rikets lagstiftningsbehörighet enligt § 27 

självstyrelselagen för Åland. Finlands notifiering gäller således även 

Åland.” Sedan fortsätter landskapsregeringen; ”landskapslagstiftningen 

inom landskapets behörighet ställer inget allmänt krav på nationella ut-

bildnings-, examens- eller andra behörighetskrav och lagstiftningen strider 

inte heller på annat sätt mot direktivet varför direktivet anses vara notifie-

rat”. Om jag förstod den replikväxling helt rätt som föregick mellan ltl Gunell 

och vicelantrådet Lundberg så har man trots allt gjort en viss förändring av 

tolkningen av det här. Till en tolkning som jag för min del tycker är till den 
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bättre. Man hävdar faktiskt rätten att sätta behörighetskraven. Det skulle 

vara bra om ministern kunde kommentera den biten.  

Herr talman! Själva framställningen som sådan var en av de framställning-

ar som jag har haft svårast att följa textmässigt. Det är en väldigt byråkratisk 

och teknisk text att följa vad landskapsregeringen motiverar sina ställnings-

taganden med. Det där är på gott och ont. Jag förstår att man behöver an-

vända sig av direktivets grunder för att också komma vidare och kunna moti-

vera den lagstiftning som man lägger. Men, det är inte heller bra när det blir 

väldigt svårt att förstå själva sakinnehållet när man läser det här. Det är 

någonting som man borde tänka på framåt. Det är i alla fall inte ett lätt sätt 

att göra sig förstådd gentemot medborgarna om de börjar titta vidare på det 

här. 

Jag hade också en fråga om den praktiska följden för lärare i det här fallet. 

Det fick jag svar på nu i ministerns presentation. Det var ungefär som jag 

trodde, för att man ska hitta de här lösningarna på lärarens, socialarbetarens 

eller brandmannens problem så handlar det om att man i speciallagstiftning 

berättar på vilket sätt man vill att det här ska se ut. I räddningslagen har man 

formulerat det på ett sätt som gör det ganska enkelt. Jag tror till och med att 

man inte bara använder det nordiska, utan man använder faktiskt EES-stat. 

På det sättet har man lyckats göra det här väldigt brett. 

Herr talman! Det som sedan finns som en ytterligare notering från min 

sida är att i dessa EU-tider så väljer man nu från landskapsregeringen ändå 

att mäta studierna i år. Om jag inte missminner mig från tidigare behand-

lingar av det här så har man pratat väldigt mycket om poäng istället för att 

man på ett vettigt sätt ska kunna göra en jämförelse mellan arbetsinsatserna. 

Naturligtvis kan ett poäng variera i arbetsinsats, men det finns åtminstone 

definierat på EU-nivå vad man menar med de olika poängen. T.ex. i § 5 i lag-

förslagets använder man sig av begreppet studieår. Jag undrar om man har 

gjort några avvägande kring begreppet studieår från landskapsregeringens 

sida, om det är klokt eller borde man i stället ha använt sig av studiepoäng 

som nu är allmänt förekommande? 

Sammanfattningsvis, herr talman, har jag svårt att i det här läget göra en 

bedömning kring lagförslaget som sådant. Jag hoppas att vi i utskottet ska 

kunna fördjupa oss i den problematik som till viss del redan har belysts från 

andra.  

Jag vill också uttrycka min glädje över att vi nu för ett resonemang som le-

der till att vi ska kunna sätta upp en kvalifikationsnorm för våra framtida an-

ställda inom offentlig sektor som inte ska vara nationsberoende, utan som 

ska vara beroende av vilken grund vi här på Åland har bestämt oss för. Tack, 

herr talman. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik  

Tack, herr talman! Det var just i valideringsprojektet som man har stött 

på det här dokumentet. Man konstaterade där att merparten av behö-

righeten är rikets behörighet och därför anses det implementerat. Det är 

ju ingalunda korrekt har man sedan konstaterat. Har vi en del som är 

vår behörighet så måste vi hantera den delen som är vår behörighet. Det 

är orsaken till att lagstiftningen nu har gått vidare. Jag håller med om 

att vi kunde ha nämnt om detta i framställningen.  
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Att framställningen är svår att följa har jag också full respekt för. Det 

är ett väldigt komplicerat direktiv och det är en komplicerad process. 

Det blir inte enklare av att vi samtidigt också har försökt ta hänsyn till 

den motion som var i lagtinget. Vi upplevde att vi ville kommunicera på 

något sätt att vi i alla fall har tagit i beaktande det som ett enigt lagting 

har bett oss att reda ut och komma med klarhet i. 

Sedan när det gäller åren som nämns i § 5 så vill jag minnas att det är 

en direkt avskrivning från direktivet, men jag ska inte svära på det.  

Däremot när det gäller förordningen för gymnasiet så använder vi 

akademiska poäng. Vi tycker att det är en bra modell där vi också har en 

jämförelse med hur det står sig mot andras modeller. 

Talmannen 

Tiden är ute!  

Ltl Johan Ehn, replik  

Herr talman! Jag är tacksam för de svaren. Jag är också säker på att 

landskapsregeringen får möjlighet att hjälpa oss att ta oss genom det här 

lagförslaget på ett vettigt sätt. Jag ville från min sida peka på att jag tror 

att det är viktigt, trots att det är svåra frågor, att man bör försöka hitta 

vägar att förklara dem så enkelt som möjligt. Annars skapar man risk för 

missförstånd och utgående från det blir det så svårt. Jag förstår att det 

krävs en viss exakthet när man använder olika typer av begrepp. Det 

finns sådana resonemang här som är nära på cirkelresonemang. De re-

sonemangen är väldigt, väldigt svåra att följa och man hänvisar från lag 

till lag till lag. Det gjorde att det inte blev lätt att följa. 

Sedan vad gäller studieår så finns det ytterligare också i § 4 liknande 

benämningar. Jag har inte läst någonstans där man pratar om studiepo-

äng. Det var detta som var min grundfråga här; borde man inte gå in för 

studiepoäng i stället?  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik  

Herr talman! Vi ska hjälpas åt att reda ut det här i kulturutskottet. Det 

kommer säkert också att lyckas. Vi har två ambitioner med hela den här 

lagstiftningen. Dels att vi ska implementera och tillse att vi har levt upp 

till de krav som EU ställer på oss när det gäller reglerade yrken. Sedan 

dels att vi förhoppningsvis bringar en klarhet i vad som gäller för att 

man ska ha kompetens för ett reglerat yrke på Åland och förenkla det så 

att vi undviker de situationer som årligen faktiskt sker. Att personer be-

döms att inte ha formell kompetens för att de inte har vetat om att de 

ska gå via självstyrelsegården och begära ett intyg över att utbildningen 

är korrekt, även om de har uppmanats från studiehandledare och de har 

gjort sin praktik på Åland. Sedan visar det sig att de borde ha haft intyg 

över att utbildningen faktiskt är godkänd. Det kan ju fortsättningsvis 

hända förstås. Det är väldigt viktigt nu att Åland klart och tydligt talar 

om vad som gäller för de olika reglerade yrkena i speciallagstiftning. 

Ltl Johan Ehn, replik  

Herr talman! Jag, som första undertecknare på den motion som fick lag-

tingets godkännande att ge det uppdraget åt landskapsregeringen, är 

glad över att det resonemanget nu förs från landskapsregeringen. Jag 
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tror också att när man väl har fått det genomfört så kommer detta att 

vara någonting väldigt positivt. Det kommer att öppna upp för en situat-

ion där vi gör skäl av den möjlighet som vi ger våra åländska stu-

derande, dvs att studera både österut, väster och också i hela Europa. 

Det är en fördel som behöver lyftas fram i det här sammanhanget. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik  

Jag vill börja med att tacka ltl Ehn för att han har varit så alert att han 

har grävt fram det här beslutet från 2007, där utbildningsavdelningen 

kommunicerade med EU-kommissionen och konstaterade att Åland 

borde lyda under den finska notifieringen, om jag förstod det rätt. Jag 

känner mig trygg i att ltl Ehn, som är ordförande för kulturutskottet, tit-

tar noga på om det här är en nödvändig lagstiftning för åländsk del. Det 

betyder ju att man har gjort en ny bedömning. Antingen är bedömning-

en politisk i landskapsregeringen, man anser att lagen nu behövs eller så 

har man gjort en ny bedömning inom utbildningsavdelningen och 

kommit fram till en ny ståndpunkt. Jag är glad för att ltl Ehn kunde be-

kräfta detta. Jag hoppas att han för diskussionen fullt ut i utskottet. 

Ltl Johan Ehn, replik  

Herr talman! Naturligtvis ska vi föra den här diskussionen och göra be-

dömningen av det här. Jag ville ändå redan i mitt anförande göra mar-

keringen att min grundtanke alltid har varit att Åland ska hävda den här 

rätten och möjligheten. Jag vet att det har funnits olika åsikter om det. 

Samtidigt utreddes det ganska långt när vi behandlade motionen som 

det nu hänvisas till från landskapsregeringens sida. Man tittade vidare 

på det här och kom fram till att det fanns till och med ett utlåtande från 

Ålandsdelegationen där man hade kommit fram till att den här vägen 

var möjlig att vandra. Därför är jag glad att man faktiskt gör någonting 

av det. Det är viktigt att vi vet vilken linje som ska gälla. Vi kan inte först 

göra en sak och konstatera att vi backar tillbaka och säger; nej, så där 

menade vi inte utan vi menade någonting annat i stället. Utskottet ska 

naturligtvis titta närmare på det. 

Ltl Camilla Gunell, replik  

Åland har behörighet på utbildningsområdet. Om det är så att det finns 

luckor i detta så behöver de naturligtvis kompletteras. Jag konstaterar 

att då har man gjort en ny bedömning från avdelningens sida. 

Jag skulle gärna vilja att utskottet är uppmärksam på huruvida det 

betyder nya arbetsuppgifter för myndigheten. Som vi vet så är det i 

dagsläget mycket, mycket få medarbetare kvar på utbildningsavdelning-

en och de är mycket hårt belastade. Man behöver kanske också ta med 

bedömningen huruvida det här är någonting som innebär merarbete för 

myndigheten. 

Ltl Johan Ehn, replik  

Herr talman! Som framgick av mitt anförande så tyder det på att man 

har gjort en ny bedömning. Även det ska vi naturligtvis klargöra i ut-

skottet.  
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Sedan när det gäller detta med merarbete så beror det naturligtvis på 

vilken lagstiftning man kommer att jobba med framåt. Har man en lag-

stiftning som är annorlunda än den lagstiftning som vi har idag på de 

reglerade yrkena, att man beskriver kompetenskraven utgående ifrån 

vilken typ av utbildningsnivå man ska ha, man beskriver det utifrån an-

talet kurser eller studieveckor, då blir det lättare att hitta en väg framåt. 

Ska man ha det som man har det i dagsläget, att man har tagit modell 

från ett visst land eftersom vi även har sådan lagstiftning som mera lik-

nar det finska systemet ibland också det som liknar en nordisk modell, 

då kommer det att ha den här effekten som ltl Gunell säger. Då krävs det 

mera arbetsinsatser. Jag ser framför mig att man ska kunna göra det en-

klare, man gör arbetet en gång och får en mall för det. Det är också 

någonting som vi naturligtvis måste diskutera.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Sirpa Eriksson 

Herr talman! Jag vill i mitt anförande koncentrera mig på lagförslagets inver-

kan på socialarbetarnas behörighet, de som har studerat utanför Finland. Jag 

vill berätta lite fakta och historia om dagsläget och framtiden för socialarbe-

tarna. Jag har bott här 21 år. Jag har som fackligt aktiv följt med det här rik-

tigt noga.  

Som socialarbetare på Åland är man behörig om man har högre högskole-

examen med socialarbete som huvudämne. Detta enligt den finländska för-

ordningen från 1992. Fram till 1995 var även de svenska socialarbetare behö-

riga på Åland, men dåvarande landskapsstyrelsen, med socialminister Gun 

Carlson, ville ta finska förordningen och skrev inte in någon övergångsbe-

stämmelse. Det betydde att de svenska dittills behöriga socialarbetare blev 

icke behöriga över en natt. Det kommer jag väl ihåg. Vi inom socialarbetar-

föreningen hade ärendet ”Lex Kökar socionomen”, som hade varit behörig 

men fick inte den enda tjänsten på Kökar då hon inte visste att hon plötsligt 

hade blivit icke behörig för sitt yrke. Man valde en person bortifrån. 

I praktiken har detta betytt att socionomer från Sverige har varit tvungna 

att söka dispens från landskapsregeringen eller som de flesta har gjort; sökt 

erkännande av examina från utbildningsstyrelsen i Helsingfors. Jag vet att 

över 90 procent av socialarbetarna på Åland har gjort det.  

Utbildningsstyrelsen har för socialarbetarnas del fungerar utmärkt. Efter 

erkännande av examina har de sökande varit behörig att söka tjänster på lika 

villkor i hela Finland. Dessa examina har också gett rätt till vidareutbildning, 

såsom till psykoterapiutbildning, som jag befarar att ett eget åländskt erkän-

nande inte ger. Det får landskapsregeringen och utskottet forska i. 

Tyvärr förbigår man detta faktum i landskapsregeringens framställning 

och hänvisar till att socionomer på Åland har varit tvungna att söka dispens 

från landskapsregeringen. Detta stämmer inte. I minst 30 års tid har man 

kunnat söka erkännande från utbildningsstyrelsen. 

Landskapsregeringen gjorde ett försök att ändra socialarbetarnas behörig-

het på Åland för tre år sedan. Det stötte på patruller. I det lagförslaget beak-

tades inte att socialarbetare är ett reglerat yrke och direktivet måste efterle-

vas, dvs alla socialarbetare från EU- och EES-länder måste ha rätt att få sin 
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utbildning erkänd genom kompletterande studier eller genom en anpass-

ningstid. Socialarbetarna protesterade mot det lagförslaget i media. 

Nu vill landskapsregeringen, enligt lagförslagets skrivning, förbättra rätt-

säkerheten för dem som har fått sin utbildning inom EU- eller EES-land ge-

nom att själv ta över erkännandet av yrkeskvalifikationer från utbildningssty-

relsen. Jag kan försäkra att rättssäkerheten för dem som har studerat inom 

EU- eller EES-land har varit hög gällande erkännande av yrkeskvalifikationer 

från utbildningsstyrelsen. I erkännandet jämför man landets utbildning med 

den utbildning som sökanden har från ett EU-land. Man får information om 

detta system genom EU-ländernas utbildningsministeriers hemsidor med 

länkar till den finska utbildningsstyrelsen.  

I lagförslaget som vi har nu på bordet vill landskapsregeringen ha egna er-

kännanden av yrkeskvalifikationer som kommer att gälla bara på Åland. För 

socialarbetarnas del kan de söka cirka 60 tjänster. De 25 000 tjänsterna som 

finns i riket har man inte behörighet att söka.  

Samtidigt säger man i § 5 att erkännande av yrkeskvalifikationer som per-

sonen har fått från utbildningsstyrelsen gäller inte automatiskt på Åland. 

Detta betyder i praktiken att t.ex. en österbottning som studerat till socionom 

vid Umeå universitet och har sitt erkännande av examina från Finland inte 

kan söka tjänster på Åland. Samma gäller naturligtvis för alla andra som sö-

ker sina erkännanden från utbildningsstyrelsen, 

Det som jag mest undrar över är vilken utbildning som landskapsregering-

en jämför med, då direktivet säger att man ska jämföra med landets utbild-

ning och vi har inte ett eget universitet på Åland? 

För socialarbetarnas del kan jag säga att innehållet i utbildningen är viktig, 

socialarbetarna omhändertar faktiskt även barn. Det är viktigt att kunna lan-

dets och Ålands lagstiftning. Det duger inte att man har fem års utbildning 

från Spanien och inte kan den gällande lagstiftningen. Det är inte rättssäkert 

för klienterna. Klienternas rättsäkerhet är det viktigaste när det gäller socialt 

arbete.  

Det största och näst intill katastrofala problemet är att ålänningar som 

studerar i Sverige, tar sina examina nu den här veckan och de vet inte hur de 

blir behöriga, om utbildningsstyrelsens erkännande av examina inte längre 

gäller. Det är ju ändå denna information som de har fått från AMS, från ut-

bildningsstyrelsens sidor och från studiehandledarna. Den informationen såg 

jag fortfarande förra veckan på AMS sidor och igår var informationen borta. 

Jag, som fackligt aktiv socionom från Sverige, har pratat med socialarbe-

tarna på Åland och de har haft synpunkter om detta lagförslag. De känner 

stor osäkerhet inför framtiden.  

Jag hoppas på att kulturutskottet hör Talentia Åland, socialarbetarnas 

fackförening. Naturligtvis bör man också höra lärarnas fackförening. Jag 

uppmanar även alla här i salen att prata med sina socialarbetare i sina hem-

kommuner. 

Min fråga är; ska man bygga en mur runt Åland med egna erkännanden av 

examina som inte duger i Finland och den finländska utbildningen och er-

kännandena av examina duger inte heller på Åland? Jag tror inte att det har 

varit vår tanke när vi har pratat om fri rörlighet här i lagtinget. 

Min personliga åsikt är: Varför ändra på det som har fungerat bra? Det har 

i alla fall fungerat bra för socialarbetarna och även lärarna har kunnat söka 
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erkännandet av examina från utbildningsstyrelsen. Det har man kunna göra 

alla dessa år.  

Min tankegång är att man borde göra det här med överenskommelseför-

ordning och låta utbildningsstyrelsen fortsättningsvis sköta det här. Jag för-

står inte hur vi ska kunna ha den kapaciteten. Hemsidorna och all informat-

ion om EU-utbildningar måste också vara på engelska och även information 

om vad som behövs för dem som har studerat utanför EU. Tack, herr talman. 

Ltl Johan Ehn, replik  

Herr talman! Det är viktiga frågor som ltl Sirpa Eriksson tar upp. Det 

finns alla skäl för kulturutskottet att gå vidare och titta på det här. Jag 

hade förhoppning att vi ska kunna skapa ett system som är så öppet som 

möjligt. När man nu hör ltl Sirpa Erikssons farhågor att den lagstiftning 

som vi går in för leder till att vi sluter och det vill inte jag medverka till. 

Precis tvärtom, vi ska ha ett system som gör det så öppet som möjligt. 

Oberoende om man kommer från Sverige, Finland eller Storbritannien 

ska man ha möjlighet att behandlas på någorlunda lika sätt när det gäl-

ler att få sin behörighet erkänd. 

Vi ska försöka utnyttja de möjligheter som vi har på Åland ändå, att vi 

inte har den egna utbildningen utan att vi kan sätta regelverket utgå-

ende från de behov som finns i vår förvaltning och ute på arbetsplatser-

na där människorna ska jobba, men se till att systemet blir så enkelt som 

möjligt. Hur vi ska kombinera de här sakerna får utskottet titta närmare 

på. 

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Därför är det viktigt, som det står i direktivet, att om t.ex. socialarbetare 

har rådgivande arbete inom lagstiftningen så bör lagarna tenteras eller 

så bör man ha arbetspraktik. Det gäller folks rättsskydd. Man måste be-

gära något för att man ska bli erkänd. Jag är definitivt också för fri rör-

lighet. Jag befarar att det här lagförslaget sluter Åland. 

Ltl Johan Ehn, replik  

Herr talman! Just den farhågan är viktig att ta på allvar. Jag upplever att 

målsättningen med den motion som vi lämnade in tidigare var precis 

den motsatta. Då kan man inte få ett system som blir felaktigt. Huruvida 

det blir så eller inte återstår att se när vi ska behandla den. 

Sedan när det gäller att jobba med lagstiftning och ge råd såsom ltl 

Sirpa Eriksson sade, så måste man komma ihåg att i dagsläget har vi en 

blankettlagstiftning som är samma vad gäller den sociala frågan. Men i 

ett läge där Åland skulle gå över till en egen lagstiftning på det här om-

rådet då blir det svårare att föra det här resonemanget som ltl Sirpa Er-

iksson nu för. Då borde man se till att lagstiftningen som handlar behö-

righetskrav inte ska vara beroende av just det i grunden och huruvida 

det är finsk lagstiftning eller om vi skulle börja använda blankettlagar 

från Sverige eller om vi har en egen lagstiftning. Man ska naturligtvis 

vara förtrogen med det arbete som man ska göra. Det ska lagen se till, 

när man sätter behörighetskraven, att också ställa kravet på personen 

som ska jobba med de här sakerna. Här finns också en utmaning att se 

till att man har en lagstiftning som skapar den här biten som jag för-

sökte förklara här på kort tid.  
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Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Ja, jag håller med ltl Ehn att det är viktigt med kunskap om lagstiftning. 

Hur man än gör det så måste man kunna ett väldigt stort lagpaket i och 

med att vi har hand om tvångsåtgärder inom familjen, omhänderta-

gande av barn. I barnskyddslagen är det också helt klart sagt vilka behö-

righetskraven är. Det är viktigt att vi håller rättsskyddet i skick på Åland. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gun Carlson, replik   

Herr talman! Först måste jag fråga ltl Sirpa Eriksson om det här beslutet 

togs 1995? Då var jag inte minister i de frågorna. Jag var social- och mil-

jöminister och Harriet Lindeman var utbildningsminister.  

I övrigt är det sant att det här har varit problematiskt i landskapsre-

geringen i alla år som jag har varit med åtminstone, även om jag inte all-

tid var utbildningsminister. 

Jag vill ändå fortfarande hävda att om vi ska stärka vår självstyrelse 

så är det just med sådana här åtgärder som vi ska göra det. Även om det 

möjligen skapar lite extra byråkrati eller att någon tycker att det här är 

lite onödigt och det skulle vara enklare att ta en finsk överenskommelse-

förordning. Men jag anser inte att det är såsom vi ska bedriva vår själv-

styrelsepolitik. 

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Det var socialministern som hade hand om behörighetslagen för social-

arbetare. Jag har läst att det var ltl Gun Carlson som var socialminister 

då.  

Min personliga åsikt är att självstyrelsen är till för människorna. Vi 

ska inte göra det krångligare bara för att vi ska ha eget. Det måste ju 

vara någon nytta för dem som studerar utanför Åland. Nu vet inte de 

svenska socionomerna, som blir klara den här veckan, om de ska kunna 

söka jobb på Åland. De vet inte hur de blir behöriga på Åland. Det är en 

totalt blank sida. 

Ltl Gun Carlson, replik   

Herr talman! Den här veckan gäller i alla fall nuvarande lag och be-

stämmelser ända tills den nya lagen träder i kraft. Jag tror inte bekym-

ren är så stora för socionomerna som nu examineras.  

Om det var så att det var socialministern som hade hand om behörig-

hetslagen så var det jag. Jag har inte en förklaring till det på annat sätt 

än att det då bedömdes att det var det enda möjliga. Det har hänt ganska 

mycket på 16 år i de här frågorna. Vi har kanske också via EU fått de här 

direktiven som visar hur man ska anpassa olika utbildningar och yrkes-

kvalifikationer. Vi lever ju i en ny värld mot vad vi levde då, även om vi 

var nya medlemmar i EU 1995. 

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Jag tycker ändå att det är viktigt att de som utexamineras nu i dagarna 

ska veta om de ska studera de två tenterna, som krävs för att bli behörig 

i hela Finland, så att utbildningsstyrelsen kan ge erkännande av exa-

mina eller vad är det som gäller? De hinner ju börja plugga nu så är de 
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behöriga till hösten. Men om de får erkännandet från utbildningsstyrel-

sen så kanske de inte alls är behöriga på Åland. Nog borde man ju ha lite 

framförhållning. Man vaknar lite sent på något sätt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik  

Herr talman! Det är en viktig problematik som ltl Eriksson lyfter, men 

den hör inte riktigt hemma i den här lagstiftningen. Det hör hemma i 

speciallagstiftning som också den här regeringen tidigare försökte klar-

göra. Den lagstiftningen lyckades inte gå igenom Ålands lagting. Den 

lagstiftningen är oförändrad. Det som står i speciallagstiftningen gäller 

för socialarbetarna idag. 

Ltl Eriksson uttrycker sig som om landskapsregeringen skulle vilja ta 

över någon ny behörighet via den här lagstiftningen. Så är det 

ingalunda. Att överta en behörighet är någonting helt annat och regleras 

i självstyrelselagen. Vi har en behörighet som vi ska hantera, vilket vi gör 

med den här lagstiftningen.  

Om utbildningsstyrelsen idag erkänner socialarbetarnas yrkeskompe-

tens för Ålands del då måste det ju finnas någon överenskommelseför-

ordning som ger utbildningsstyrelsen den rättigheten att göra det i 

Ålands ställe. Om det inte finns någon överenskommelseförordning så 

behöver det upprättas en sådan, så att erkännandena av examina fak-

tiskt gäller för de socialarbetare som har blivit godkända av utbildnings-

styrelsen.  

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Nu blir nog alla socialarbetare mörkrädda. Som sagt, 90 procent av soci-

alarbetarna har sökt erkännanden från utbildningsstyrelsen. I och med 

att det är finsk behörighet så motsvarar utbildningen den finska utbild-

ningen när man har fått erkännandet från utbildningsstyrelsen.  

Om ni har en överenskommelseförordning eller inte har jag inte kon-

trollerat upp. Men det tror jag inte, det har jag aldrig hört och jag har 

varit fackligt aktiv i 15 års tid och hållit på med dessa ärenden. 

Det är klart att behörighetslagen är speciallagstiftning. Men jag häv-

dar att den här lagen gäller direkt för dem som pluggar utanför Åland, 

hur man ska gå tillväga för att få erkännanden av examina. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik  

Herr talman! Det är precis så. Det är vår skyldighet att inom vår behö-

righet reglera vad som gäller, att vi ska få ett öppet och enkelt samhälle 

så att studerande får sin behörighet Åland.  

Det som gäller idag gör vi inte några ambitioner att ändra på. Om 

man vill få bort byråkratin kring att anhålla och ansöka om erkännan-

den så är det enklaste sättet att reglera det i sociallagstiftningen för soci-

alarbetare så tydligt som möjligt så att man vet klart och tydligt vad som 

gäller. Den här lagstiftningen ändrar inte på vad som gäller för socialar-

betares kompetens idag och imorgon. Det är speciallagstiftningen och 

sociallagen som reglerar det. Här talar vi bara om att vi inte får stänga 

Europa inom de områden som vi har reglerade yrken i. Är man godkänd 
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inom ett reglerat yrke i ett annat EU-land ska man också godkännas på 

Åland, i Finland, i Sverige och i andra EU-länder. Men, man kan ha rätt 

att kräva tilläggsvillkor, som t.ex. att man ska ha läst mera lagstiftning 

eller att man ska kunna språket eller annat. 

Talmannen 

Tiden är ute!  

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Kulturutskottet får forska i det här och de får mycket att göra. Man får 

titta på utbildningsministeriet sidor hur de arbetar där och kontrollera 

med fackförbunden och fackföreningarna på Åland. Tack, herr talman. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Ltl Sirpa Eriksson, varsågod och stanna kvar.  

Ltl Camilla Gunell, replik  

Det är bäst att du stannar kvar nu när du också ska få lite beröm. 

Jag vill tacka ltl Sirpa Eriksson för anförandet. Jag tycker det är synd 

att ltl Eriksson inte har varit aktiv i den tidigare processen och fört fram 

sina åsikter så att de hade kommit landskapsregeringen till känna. Nu 

blir det väl igen så att kulturutskottet får ägna mycket tid åt att få klar-

het i de här frågorna.  

Jag tycker att ltl Eriksson har rätt när det gäller att det är ett enormt 

arbete och det krävs en enorm kunskap för att erkänna utländska exa-

mina. Det handlar inte bara om examen från Finland och Sverige. Det 

handlar om alla examina avlagda i EU- och i EES-länder. Det kan vara 

att värdera en examen från något universitet i Bulgarien. Det krävs 

enorma resurser för att kunna hantera det här på ett korrekt sätt det. 

Där tycker jag att Sirpa Eriksson har rätt att det är en överenskommelse-

förordning som är det viktiga. 

Talmannen 

Tiden är ute!  

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Det är bra att socialdemokraterna tänker på det här 

viset. Det är viktigt att ni också diskuterar med socialarbetare som ofta 

tillhör ert parti. De har mycket kunskap och åsikter om det här. 

Ltl Camilla Gunell, replik  

Naturligtvis när det gäller socialarbetare, men det handlar också om alla 

andra examina som faller under samma regleringar. Det är viktigt att 

man tänker noga igenom det här och utvärderar vilka resurser man har 

på Åland att hantera dessa ärenden korrekt. Jag menar att klara av de 

här bedömningarna och erkännande av examina, det är en enorm fråga. 

Den är lika stor som att överta beskattningsbehörigheten. Det krävs jät-

telika resurser. 

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Jag håller med. Hur många personer har man tänkt 

anställa till utbildningsbyrån eller var man hanterar erkännandena av 

examina? Det behövs mycket kunskap.  
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Om man t.ex. får en examen från Spanien så måste man veta vad ex-

amen och utbildningen innehåller, hur den motsvarar vår och vilka kur-

ser man ska komplettera med. Det är mycket arbete.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Barbro Sundback    

Herr talman! Man vet inte riktigt vad man ska tro just nu om den här fram-

ställningen. Regeringspartierna har så hemskt olika uppfattningar om hur 

bra eller dålig den här framställningen är.  

Jag tycker faktiskt synd om ltl Johan Ehn. Han har under den här perioden 

faktiskt varit som någon sorts utbildningsavdelning för både lagtinget och 

landskapsregeringen. Utan kulturutskottet och ltl Johan Ehns arbete så hade 

vi vare sig haft gymnasielag eller många andra frågor lösta på ett vettigt sätt. 

Nu har vi den här radio- och TV-lagstiftningen och nu tycks det igen komma 

en framställning som under presentationen framställs väldigt motsägelsefullt.  

Det är lite oroväckande när ansvariga ministern så väldigt starkt betonar 

de självstyrelsepolitiska ambitionerna i det här fallet, samtidigt som det finns 

ett dokument från 2007 som säger att det här inte behövs. För den lagstift-

ning som vi har är förenlig med EU:s direktiv och det behövs inte ytterligare 

åtgärder. Att man då så här i sista minuten under den här perioden drar upp 

en sådan djup fåra i den självstyrelsepolitiska jorden känns lite väl preten-

tiöst.  

Vad gäller riktigt det här? Själva frågeställningen är väl klar. De yrkesbe-

nämningar som vi har behörighet inom så de examina ska Åland ha en egen 

förteckning över vad som krävs. Sedan ska alla som kommer från andra län-

der få sina examina prövade. Inte bara de från de nordiska länderna, här 

nämndes Bulgarien och det är många som flyttar till Åland från Rumänien. Vi 

har människor från de Baltiska länderna, det före detta Sovjetstaterna och 

deras examenssystem har man antagligen inte tidigare någon större erfaren-

het av. Jag kan tänka mig att det är ganska svårt att få fram information osv. 

Men vi ska på Åland ha någon slags egen klassificering av examina. Det har 

sagts här att det är ett enormt arbete. Man har nästan fått känslan av att det 

gäller mest socialarbetare och det kanske det gör. Men läser man i framställ-

ningen så är gäller det ju alla som jobbar inom det åländska undervisningsvä-

sendet; grundskolan, gymnasieskolan och högskolan. Det ska bli intressant 

att se hur bedömningarna av högskoleexamina från alla Europas länder ska 

gå till. 

Det är också frågan om personal inom räddningsväsendet och personal 

inom elbranschen. Sedan gäller det egna så kallade yrken; fastighetsmäklare, 

föreståndare för bilskola, trafiklärare och resebyråverksamhet. 

Herr talman! Jag håller med ltl Camilla Gunell att det behövs nog mera 

folk till detta än om vi övertar beskattningen. Man ska tänka på hur många 

medlemsländer det finns i EU och för att alla ska bli lika behandlade ska vi ha 

någon slags kunskapsbas för att examina ska kunna jämföras.  

Man undrar om det är självstyrelsens viktigaste uppgift? För detta det 

åländska samhället framåt? Det blir mera hinder och svårt med rörligheten 

med den här lagstiftningen. 
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För min del tycker jag att kulturutskottets ordförande Johan Ehn inte ska 

vara så tjänstvillig i den här frågan. Det finns ett litet ord som skulle kunna 

stoppa kulturutskottet och oss från en massa obehag och det är ordet nej. Det 

här tycker jag inte att vi ska hålla på med. För nog måste den här frågan lösas 

på ett annat sätt. Vi måste få en överenskommelseförordning med Finland så 

att de här examina blir klara. Där finns det också större resurser att göra de 

här jämförelserna och vi får någon slags rimlighet i hur de här ärendena ska 

behandlas. Om Åland ska uppträda som ett självständigt utbildningsland i de 

här sammanhangen, då måste våra examina implementeras i något slags av-

tal så att de ömsesidiga. De som är utbildade på Åland ska väl kunna jobba i 

Rumänien och Litauen också. De kommer inte att kunna få något EU-

dokument som kan upplysa arbetsgivare utanför Åland om man har en exa-

men från detta utbildningsland Åland som heter någonting på självstyrelse-

språket.  

Herr talman! Det känns både politiskt och innehållsmässigt som att det 

här är att skjuta över målet, som man brukar säga. Tack, herr talman.  

Vicelantrådet Britt Lundberg  

Herr talman! Jag tror inte det är någon som har påstått, framförallt inte vi 

ifrån landskapsregeringens sida, att det här skulle vara något enkelt eller 

någonting som vi har jublat för att vi ska få notifiera. Det är helt enkelt, som 

det ofta är inom många politikområden, direktiv som kommer och som säger 

vad som ska gälla för alla som är medlemmar inom EU. Sedan gäller det att 

följa det och leva upp till direktivet så gott man kan. 

Det är viktigt att få veta vad lagtinget vill. Det är ingenting som hindrar att 

man bestämmer sig för att komma överens med den finländska regeringen att 

det är utbildningsstyrelsen som kanske till och med utfärdar erkännanden el-

ler gör förarbetet för landskapet, vilket idag är ett faktum när det gäller soci-

alarbetare. Men, behörigheten ligger hos Åland idag och då måste Åland 

finna en lösning för hur de här frågorna ska hanteras. Det ansvaret måste vi 

ta. Vi kan inte bara låta bli att ta ansvaret. Annars måste vi föra en sådan dis-

kussion att vi inte ska ha behörighet kring den här frågan, men det är ett an-

nat ärende. Det är inte att notifiera det direktiv som har kommit från EU. Vill 

man avstå från behörighet så är det säkert fullt möjligt men det är en annan 

och en senare diskussion i så fall. 

Det här är ett direktiv som ska säkerställa att Åland inte innesluter sig i 

gemenskapen utan även att Åland, som alla andra som har behörighet inom 

utbildningsområdet, hålls öppet. Om man kommer med behörighet hit till 

Åland från annat håll så ska också det gälla. 

Detta med ömsesidighet, om man har en examen från Finland så är det en 

examen från Finland. Har man en examen från ett svenskt universitet så är 

det en utbildning från ett svenskt universitet. Som ålänning väljer man i 

många fall att göra sina studier någon annanstans än på Åland i och med att 

det är väldigt begränsat på Åland. 

Det är helt enkelt en ambition att leva upp till som EU kräver av oss och ta 

ett ansvar för de behörighetsbitar som vi har. I praktiken gäller det att lösa 

det så enkelt och så smidigt som möjligt. Det är inte avsikten och det är heller 

inte riktigt schyst att vi skrämmer upp människor genom att säga att det inte 

ska gå att söka jobb för att det finns ett yrkeskvalifikationsdirektiv som vill 

värna om och att det ska vara öppet. Då gäller det också för oss att se till att 
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det är öppet. Sedan när det gäller förverkligandet, i speciallagstiftning bör 

behörigheten regleras så att den är så smidig som möjligt så att vi inte behö-

ver komplicera detta mer än nödvändigt.  

Åland ska kunna tala om vad det är som gäller för olika behörighetsområ-

den. I de fall vi inte har gjort det är det hög tid att vi klarerar det. Tack.  

Ltl Barbro Sundback, replik    

Tack, herr talman! Jag tycker nog att ministern inte argumenterar rik-

tigt schyst. Ingen har sagt att vi ska avstå från behörigheten. Det är inte 

detta som frågan handlar om. Vi har olika uppfattningar om hur direkti-

vet ska implementeras. Det finns ett dokument från 2007 som säger att 

man inte behöver göra någonting. Den här regeringen bedömer det tyd-

ligen på ett annat sätt och kommer därför med den här framställningen. 

Om lagtinget kommer till att vi måste göra en implementering så finns 

det förslag om att man skulle förfara genom en överenskommelse och 

helt enkelt kodifiera de åländska examenskraven så att de i stort sett 

överensstämmer med Finlands. På det viset skulle man göra det här 

smidigt och överkomligt. Så som det nu framställs så tycker flera av oss 

att det är orimligt att vi ska lägga ner sådana enorma resurser just på 

den här frågan. Dessutom är det risk för att de som har åländska exa-

mina blir diskriminerade när de ska söka jobb utanför Åland. 

Talmannen 

Tiden är ute!  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik  

Tack, herr talman! Ett enigt lagting har beställt av Ålands landskapsre-

gering under den här mandatperioden ett generellt erkännande av exa-

mina. Den beställningen från Ålands lagting har vi försökt leva upp till. 

Då kan man inte per automatik från landskapsregeringen säga att vi här 

ska ta en modell rakt av och stänga av andra modeller när beställningen 

är ett generellt erkännande. Det som lagtinget enhälligt har beställt har 

vi försökt väga in i den här lagstiftningen. 

Ltl Barbro Sundback, replik    

Herr talman! Ministerns påstående är riktigt. Det finns en sådan be-

ställning. Men i politiken är det så att lagtinget beställer vad, dvs någon 

slags examina som är överensstämmande med de regelverk som finns i 

Europa, men inte hur. Där har regeringen alltid möjlighet att komma 

med egna förslag, pröva lagtingets förtroende eller pröva lagtingets åsik-

ter i olika förslag. Det är väl det som vi diskuterar nu. Det här är kanske 

inte det som vi tror är det bästa sättet att lösa den här frågan på. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik  

Precis så är det, herr talman. Vi har också en Bolognaprocess som ska 

likställa högskoleutbildningarna i mesta möjliga mån över Europa. Det 

kommer också förhoppningsvis att förenkla det här. Idag vet vi att inom 

ett och samma land kan olika yrkesutbildningar på högskolenivå och på 

gymnasial nivå se ganska olika ut.  

Det förslag som vi ger här, för att förenkla och för att kunna ge gene-

rella erkännanden, är att man i behörighetskraven klart och tydligt for-

mulerar vilken omfattning man kräver för att man ska anses vara for-
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mellt kompetent, precis som vi har gjort i långa tider när det gäller hög-

skolekompetens. Man anger hur många studiepoäng eller akademiska 

poäng som krävs inom olika områden för att man ska anses behörig. På 

det sättet har man en icke nationsbunden lagstiftning. På det sättet 

kommer man till en enkel och obyråkratisk lösning, som inte heller krä-

ver utökad personal. Det är vad vi har försökt visa åt lagtinget hur man 

skulle kunna lösa det här. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik  

Herr talman! Vi vet hur högt trycket är på lagberedningen. Jag antar att 

landskapsregeringen prioriterar mycket hårt vilka saker man ska föra till 

lagberedningen för arbete. I det här pappret från landskapsregeringen 

som är utfärdat den 3 december 2007 så står det: ”Direktivet har ge-

nomförts i landskapet Åland med stöd av följande lagstiftning. Mer-

parten av den yrkeskompetens som berörs i direktivet faller under ri-

kets lagstiftningsbehörighet enligt § 27 självstyrelselagen. Finlands no-

tifiering gäller således även Åland.” Har det då från EU:s sida efter 

detta beslut kommit några påstötar om att Åland trots allt inte kan anses 

vara notifierat i enlighet med Finlands notifiering? Vad är problemet? 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik  

Herr talman! Det har inte gjorts, men däremot i valideringsprocessen 

där grunderna för den här framställningen har tagits fram. Sedan är den 

överförd till lagberedningen. Man har konstaterat att för att kunna göra 

valideringar så måste vi hålla oss inom de områden där vi har behörig-

het. Vissa delar måste vi ta ansvar för. Därför har man konstaterat att 

detta med att merparten är under rikets behörighet betyder att den del 

som inte är under rikets behörighet kan inte riket ta ansvar för. Det är 

vårt ansvar. 

Ltl Camilla Gunell, replik  

Ministern menar alltså att om Åland ska kunna ha en validering av exa-

mina och införa en sådan i landskapet Åland så är vi tvungna att ta den 

här lagstiftningen? Kunde inte det här ha lösts, eftersom både ministern 

och Sirpa Eriksson sade att en överenskommelseförordning kanske är 

det mest centrala för att få en smidig hantering av ålänningarna vars ex-

amina behöver valideras? 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik  

Herr talman! Vi har valt att vi inte ska favorisera någon nations utbild-

ning. Frågan är om vi vill att det enbart är de finländska utbildningarna 

som ska vara godkända på Åland? Eller vill vi inom vår behörighet 

kunna ta ställning till det och kanske ta hänsyn till var våra ålänningar 

utbildar sig och vilken kompetens som behövs på Åland? Vilken kompe-

tens motsvarar mest de områden man arbetar inom? Det behöver man 

ha klart för sig. Vi har i stället tyckt att det är enklare att göra en be-

dömning. Det är sällan större skillnad mellan t.ex. svensk och finländsk 

utbildning. Då är det enklare att man konstaterar vad utbildningen ska 
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innehålla för att man ska vara behörig på Åland. Det är sekundärt om 

man har studerat i Åbo eller i Uppsala. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack, herr talman! Jag har lite funderat på att det i direktivet står att det 

ska finnas en kontaktpunkt till medlemsstaten. Åland är i och för sig 

ingen medlemsstat. Man kan väl tänka sig om man funderar att flytta till 

Finland och söka ett jobb så vänder man sig till utbildningsstyrelsens 

hemsidor. Det vanliga är att man vänder sig till medlemsstatens hemsi-

dor och tittar vad man behöver kunna. I det här fallet borde vi då rim-

ligtvis ha någon hänvisning eller länk till Åland, i fall att den som flyttar 

till Finland eventuellt tänker söka jobb på Åland. Det är ju lite skilda sa-

ker. Man hittar inte allt som man behöver på utbildningsstyrelsens hem-

sidor. Det behöver länkas till Åland också i så fall. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik  

Herr talman! Vi får ofta påpeka att det ska finnas en kontaktpunkt och 

en myndighet när det gäller EU:s regelverk. Från landskapsregeringens 

och lagtingets sida har vi konsekvent påpekat och påmint om att det i 

Finland finns två juristriktioner. På Åland och i Finland kommer det 

inom vissa utbildningsområden att finnas två kontaktpunkter där vi har 

behörighet. Vi konstaterar ofta att inte EU känner till annat än med-

lemsstater. Ibland får vi verkligen jobba med det i praktiken också. Vi 

måste också ta ansvar över de delar som vi har behörighet över och att 

det faktiskt gäller sedan. Vi måste tillse att det finns en rättssäkerhet och 

att det faktiskt är ett korrekt erkännande som har givits i de fall som det 

ges erkännanden. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Ären-

det remitteras till kulturutskottet. 

Remiss 

6 Landskapslagen om hälso- och sjukvård 

Landskapsregeringens framställning (FR 28/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. God-

kännes? Godkänt. 

Diskussion. 

Minister Katrin Sjögren 

Herr talman! Jag tänkte tillåta med vara lite personlig inledningsvis. Det 

finns en speciell person som skulle ha varit nöjd idag. En politikerveteran 

som ägnade stora delar av sin politiska gärning till den åländska hälso- och 

sjukvården och som ofta och under lång tid påpekade att vi ålänningar inte 

hade en vilig hälso- och sjukvårdslag. En politikerveteran som gav mig två 

ledstjärnor när jag var en alldeles grön kommunpolitiker. För det första att 

politiker kommer och går men tjänstemännen består, där finns sakkunskap 
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och erfarenhet som man ska ta vara på och för det andra att allt vett faktiskt 

inte finns i ett enda parti. Jag tänker alldeles speciellt idag på May Flodin. 

Den här mandatperioden har varit expansiv och det hänt mycket inom 

ÅHS. Om vi bortser från turbulensen i media har det varit en utvecklande tid 

på många sätt. Det har varit tuffa tag med sparbeting och personalen har 

gjort ett stort och svårt arbete. Nya utrymmen för primärvården har färdig-

ställts och i höst tas nya utrymmen i bruk för psykiatrin, mycket efterlängtade 

sådana. 

Det har också gjorts nysatsningar inom vården; hemsjukvården har för-

stärkts, HPV-vaccinering och foster-screening införts. Ett nytt och modernt 

reglemente har tagits fram, det har gjorts en revision av verksamheten, ett 

nytt helikopteravtal har tecknats, en om- eller nybyggnation av både den ge-

riatriska kliniken och intensiven/dialysen planeras.  

Arbetet med att ta fram lagförslaget har varit omfattande och har gjorts i 

samarbete med social- och miljöavdelningen och ÅHS. Skelettet i lagen är 

den helt nya hälso- och sjukvårdslagen i riket men det som gör att lagen är 

livsduglig är musklerna, organen, sinnena och hjärnan och de är åländska. 

Jag vill passa på att inför lagtinget tacka social- och miljöavdelningens chef, 

hälsovårdsinspektören, den nya landskapsläkaren samt lagberedaren som 

dragit ett stort, tungt och viktigt lass. De är fantastiskt skickliga och kompe-

tenta!  

Det genomgripande arbetet drog ut på tiden så remisstiden blev kortare än 

vad vi önskade. Remissrundan var mycket vittgående, framställningen sändes 

till ett 70-tal remissinstanser. Det gjordes många bra påpekanden som resul-

terade i en hel del förändringar, mestadels förtydliganden och vissa omstuv-

ningar. Betydande observandum som vi till stora delar följt kom från ÅHS 

och styrelsen. Den relativt korta remissrundan gjorde att landskapsregering-

en inbjöd samtliga remissinstanser till ett presentations-, fråge- och inform-

ationstillfälle, också allmänheten informerades via pressinformation och me-

dia. Ett eget tillfälle ordnades på ÅHS. Det var mycket välbesökt.  

Den gällande landskapslagen om hälso- och sjukvård är i det närmaste or-

ganisatorisk ramlag och innehåller övergripande bestämmelser om att rätten 

till hälso- och sjukvård, den kompletteras i dagsläget med en plan. 

 Det huvudsakliga behovet av en förnyad lagstiftning om hälso- och sjuk-

vården i landskapet är den stora bristen på reglering i lag av innehållet i och 

omfattningen av den hälso- och sjukvård som samhället ska erbjuda befolk-

ningen i landskapet. Enligt grundlagen ska var och en genom lag tillförsäkras 

tillräckliga hälsovårds- och sjukvårdstjänster. Även bestämmelser om hur be-

folkningens hälsa ska främjas ska enligt grundlagen finnas på lagnivå. 

I landskapet har man såväl inom landskapsregeringen som inom ÅHS i 

hög utsträckning följt rikets lagstiftning om hälso- och sjukvård samt med 

stöd av den utfärdade rekommendationer, trots att dessa inte varit gällande i 

landskapet. Det är dock en ohållbar situation och behovet av lagstiftning 

mycket stort. 

Den nya hälso- och sjukvårdslagen trädde i kraft den 1 maj 2011 i riket och 

är en del av en stor reform av hälso- och sjukvården. Den nya lagen innehål-

ler detaljerade bestämmelser om de uppgifter hälso- och sjukvården ska 

sköta. Eftersom principen i landskapet är den att invånarna ska ha tillgång 

till minst samma service som befolkningen i riket har landskapsregeringen 

utgått från de servicenivåer som fastställts på rikssidan. 
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Landskapsregeringen föreslår alltså en ny lag om den offentliga hälso- och 

sjukvården. Lagen föreslås innehålla bestämmelser om dels ÅHS organisation 

och verksamhet dels innehållet i den hälsofrämjande verksamheten och sjuk-

vården. Syftet med lagen är en helhetsreglering av den offentliga hälso- och 

sjukvården i landskapet. Avsikten är att lagen senare ska kompletteras med 

mera detaljerade bestämmelser inom olika områden på förordningsnivå men 

även med vissa speciallagar. 

Landskapet har behörighet i fråga om hälso- och sjukvård med vissa un-

dantag. Till rikets behörighet hör bestämmelser bl.a. om tvångsvård, be-

stämmelser om smittsamma sjukdomar hos människor, kastrering och steri-

lisering, avbrytande av havandeskap, konstbefruktning och rättsmedicinska 

undersökningar samt bestämmelser om behörigheten att vara verksam inom 

hälso- och sjukvården.   

Förutom ett lagfästande av den åländska hälso- och sjukvården föreslås 

även att socialvårdslagen kompletteras i förtydligande syfte i enlighet med 

rådande situation i landskapet. Enligt förslaget skulle det i blankettlagen 

anges att man i landskapet istället för begreppet ”anstaltsvård” använder be-

greppet ”institutionsvård”. Ett förtydligande föreslås även så att man anger 

att begreppet ”vård” i landskapet omfattar omsorg samt sådan sjukvård som 

inte kräver sjukhusvård. Med sjukhusvård avses vård som i enlighet med en 

medicinsk bedömning ges vid någon av ÅHS kliniker eller enheter. 

I landskapet är det fortsättningsvis kommunerna som inom ramen för so-

cialvården ansvarar för omsorg, sjukvård, uppehälle och rehabiliterande 

verksamhet vid institutionerna. Landskapsregeringen betonar att förutsätt-

ningen för vård på rätt nivå är att en enhetlig metod för vårdtyngdsmätning 

genomförs i samtliga kommuner. 

Talman! Den nya landskapslagen om hälso- och sjukvård är väsentligt ut-

vidgad från i dagsläget 17  paragrafer till föreslagna 57 paragrafer. Den är in-

delad i kapitel allmänna bestämmelser, organisation, grundläggande be-

stämmelser, hälsofrämjande verksamhet, hälso- och sjukvård samt särskilda 

bestämmelser. Allt i syfte för att göra lagen överskådlig. 

Det första kapitlet i lagen omfattar allmänna bestämmelser och innehåller 

en portalparagraf med lagens syfte samt en definition av myndigheten ÅHS.  

Lagens syfte är att främja och upprätthålla befolkningens hälsa och välfärd 

och säkerställa att hela befolkningen, oavsett ekonomisk ställning och om bo-

sättningsorten är i skärgården eller på fasta Åland, har tillgång till de hälso- 

och sjukvårdstjänster de behöver. 

I landskapet är det av geografiska skäl mycket svårt att erbjuda hela be-

folkningen samma tidsmässiga tillgång till vård. Det är i praktiken en omöj-

lighet att erbjuda den som insjuknar på en ö i skärgården eller i en glesbygds-

kommun på fasta Åland vård lika snabbt som den som insjuknar i Marie-

hamn. Däremot är det en självklarhet att alla invånare ska ha tillgång till och 

få del av samma vård. 

Landskapsregeringen poängterar att den förebyggande verksamheten 

inom hälso- och sjukvården är av stor betydelse och den bör betonas ytterli-

gare i framtiden.  

Avsikten är att lagen ska främja en minskning av hälsoskillnaderna mellan 

olika befolkningsgrupper i samhället. Det finns idag en skillnad i fråga om 

förväntad livslängd, sjukfrekvens och riskfaktorer för sjukdomar mellan olika 

socioekonomiska grupper. 
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Patienten ska stå i centrum för vården och ha information om vårdked-

jorna och en faktisk möjlighet att kunna påverka.  

Det andra kapitlet innehåller bestämmelser om ÅHS organisation. Land-

skapsregeringen tillsätter styrelsen men föreslår inga detaljerade bestämmel-

ser om hur styrelsen ska vara sammansatt. Idag tillsätts styrelsen utgående 

från den politiska sammansättningen i lagtinget och landskapsregeringen. Ett 

annat alternativ är en styrelse med medlemmar som representerar olika kun-

skapsområden i stället för olika politiska partier, en s.k. semiprofessionell 

styrelse. Även en kombination av styrelsemodellerna är möjlig, med såväl 

sakkunnigt som politiskt tillsatta medlemmar. Här är det viktigt att ha flexi-

bilitet. T.ex. Södersjukhuset i Stockholm har en professionell styrelse som 

finns mellan sjukhuset och politikerna. Ytterst kommer uppdraget från poli-

tikerna.  

Styrelsens mandattid, som idag är två år, föreslås ändrad till fyra år. Den 

förändringen föreslås i syfte att öka kontinuiteten i arbetet. Huvuduppgifter-

na för styrelsen är att göra upp och kontinuerligt följa upp budgeten samt att 

ställa upp målsättningar för de olika verksamhetsenheterna. Budgetförslaget 

ska vara åtföljt av en motiverande textdel. Budgeten behandlas av landskaps-

regeringen i samband med behandlingen av landskapets budget och ska god-

kännas av lagtinget. 

Styrelsen ska även göra upp en verksamhetsberättelse. Berättelsen ska be-

skriva verksamheten och hur den följt de krav som ställts på ÅHS. Bland de 

saker som uttryckligen ska redovisas är hur vårdgarantin har kunnat uppfyl-

las och vilka åtgärder som vidtagits i de fall då vårdgarantin inte har kunnat 

uppfyllas. 

Landskapsregeringen föreslår att titeln på ÅHS högsta tjänsteman ändras 

från förvaltningschef till hälso- och sjukvårdsdirektör. Bytet av titel motiveras 

av att namnet på ett bättre sätt beskriver uppdragets innehåll och är ett direkt 

önskemål från styrelsen och organisationen. Hälso- och sjukvårdsdirektören 

leder ledningsgruppen för ÅHS.   

Reglementet styr ÅHS interna arbete och ska godkännas av styrelsen. Reg-

lementet ska fastställas av landskapsregeringen innan det kan träda i kraft. 

Syftet med detta är att stärka landskapsregeringens uppgift att handha den 

allmänna styrningen och övervakningen av ÅHS. Särskilt om ÅHS övergår till 

att styras av en styrelse utan koppling till den politiska representationen i lag-

tinget och landskapsregeringen finns det behov av att landskapsregeringen 

har ett faktiskt inflytande över reglementet. Då landskapsregeringen ska fast-

ställa reglementet kan man endast välja mellan att fastställa eller inte fast-

ställa. Landskapsregeringen kan alltså inte gå in och göra ändringar i regle-

mentet. Om man anser att det finns hinder för en fastställelse ska man skicka 

tillbaka reglementet till ÅHS och ange varför reglementet inte fastställts. ÅHS 

har ett alldeles nytt reglemente där den s.k. ROR-gruppen gjorde att mycket 

omfattande arbete.  

Det mest väsentliga i en välfungerande vård är personalen. Vissa krav ställs 

på personalen i syfte att trygga en högkvalitativ vård. Personalen ska vara 

multiprofessionell och personalstrukturen och -styrkan ska motsvara behovet 

av hälso- och sjukvårdstjänster i landskapet. Detta krav innebär att det alltid 

oavsett ekonomiska konjunkturer ska finnas rätt utbildad personal, på rätt 

befattningar och i tillräcklig omfattning. 



  

  1075 

En särskild bestämmelse föreslås även om att ÅHS ska ansvara för att per-

sonalen deltar i den fortbildning som ordnas. Fortbildning är av stor vikt för 

att garantera personalens kompetens och det är väsentligt såväl att fortbild-

ning ordnas i tillräcklig utsträckning som att all personal deltar i fortbild-

ningen. Kraven på kompetent och tillräcklig personal gäller även då ÅHS kö-

per hälso- och sjukvårdstjänster av andra vårdproducenter. 

Avsikten är att ÅHS ska vara en relativt fristående myndighet med stor fri-

het att besluta om sina inre angelägenheter. Budgeten är det primära styrme-

del landskapsregeringen och lagtinget har för att påverka organisationen. Alla 

större förändringar av organisationen eller verksamheten ska aviseras och 

redogöras för i ÅHS budgetförslag. I de fall att ÅHS beslutar om förändringar 

under pågående verksamhetsår som på ett betydande sätt avviker från budge-

ten, föreslås att mera betydande förändringar av ÅHS organisation eller verk-

samhet ska fastställas av landskapsregeringen. Det är omöjligt att ange en ex-

akt gränsdragning för vilka förändringar som är betydande, men landskaps-

regeringens avsikt med bestämmelsen är att fastställelse endast ska före-

komma i undantagsfall. 

Kapitel tre omfattar grundläggande bestämmelser om ÅHS verksamhet, 

om patienträttigheter och vårdkvalitet. Här stipuleras om patienters rätt till 

en andra bedömning, en relativt ny lagstiftning som införts under denna 

mandatperiod.  

Det är mycket viktigt att kvaliteten på vården och patientsäkerheten är god 

och följs upp kontinuerligt. Patientsäkerhet är även en fråga som starkt dri-

vits världsomfattande de senaste åren. Patientsäkerheten kan förbättras ge-

nom riskanalys, förbättrade vårdprocesser och strukturer för verksamheten 

samt genom att man tar lärdom av avvikelser. Det har utvecklats flera olika 

säkerhetsinstrument och -system för att förbättra patientsäkerheten. All vård 

i landskapet ska basera sig på vetenskap och beprövad erfarenhet.  

En uttrycklig bestämmelse om att vården ska ges med respekt för alla 

människors lika värde finns. Det är mycket viktigt att detta efterföljs och ge-

nomsyrar hela verksamheten vid ÅHS. 

För att kunna garantera att vården håller en hög kvalitet ska den systema-

tiskt utvecklas och kontrolleras. God vårdpraxis och goda vårdrutiner ska sty-

ras hälso- och sjukvården. 

De riksomfattande enhetliga grunderna för icke-brådskande vård ska till-

lämpas även inom ÅHS. Det handlar om att stöda beslutsfattandet inom vår-

den, helt enkelt ett kvalitetssystem för patientens bästa. 

De enhetliga grunderna för vård har utarbetats i syfte att förenhetliga 

vårdpraxis. Målet är att det ska finnas enhetliga grunder för ca 80 procent av 

den icke-brådskande vården. Här handlar det om diabetes och reuma osv.  

Läkarna ska använda grunderna då de beslutar om vård för en patient. Ut-

över detta ska läkare alltid ta i beaktande patientens livssituation och behovet 

av vård samt de risker och den nytta som anknyter till den planerade vården. 

Läkaren ska besluta om vården i samförstånd med patienten. Av motiverade 

skäl kan en läkare avvika från grunderna. Grunderna för vård korrigeras och 

utvecklas kontinuerligt utgående från de erfarenheter man fått och uppdate-

ras kontinuerligt.  

I syfte att genom samarbete möjliggöra en ekonomisk, effektiv och ända-

målsenlig resursanvändning föreslås en bestämmelse om att ÅHS ska samar-
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beta med socialvården. Det är en viktig del av att ha en helhetssyn och att 

upprätthålla både hälsa och välfärd. 

Vårdgarantin föreslås äntligen bli lagstadgad. Hittills har vårdgarantin pri-

oriterat barn och ungdomar som är högst 18 år då det gäller vård inom psyki-

atrin, så att dessa ska få vård redan inom tre månader. Landskapsregeringen 

anser att barn- och ungdomspsykiatri är ett prioriterat område och att det är 

motiverat att höja åldersgränsen för prioriterad vård inom psykiatrin så att 

barn och ungdomar upp till 22 år omfattas av rätten till vård senast inom tre 

månader. 

Vårdgarantin omfattar inte i detta skede mun- och tandvård men land-

skapsregeringens avsikt är att utgående från den kartläggning av tand- och 

munhälsovården på Åland som gjordes hösten 2010  föreslå hur och i vilken 

utsträckning tand- och munvården ska utvecklas inom ÅHS verksamhet. 

ÅHS ska i verksamhetsberättelsen redogöra för hur vårdgarantin uppfyllts 

och i vilken utsträckning det funnits behov av att köpa in tjänster från andra 

vårdproducenter. Minst två gånger per år ska ÅHS offentliggöra de väntetider 

som avses i bestämmelserna om vårdgaranti. Det är ett sätt för såväl land-

skapsregeringen, lagtinget som patienterna att följa med verksamhetssituat-

ionen vid ÅHS. 

§ 23 berör vård i EU. I februari 2011 har ett direktiv om tillämpning av pa-

tienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård godkänts inom 

EU, det s.k. patientrörlighetsdirektivet. Direktivet har ännu inte implemente-

rats i den nationella lagstiftningen. Det är svårt att förutse exakt vilka föränd-

ringar av lagstiftningen som direktivet kommer att medföra. Direktivet ska 

vara implementerat 2013 och det kommer att innebära att ÅHS-lagen måste 

kompletteras ganska snart. 

Kapitel fyra omfattar den hälsofrämjande verksamheten inom ÅHS. Den 

hälsofrämjande verksamheten har fått ett stort utrymme i lagstiftningen och 

är en väsentlig del av framtiden. För att poängtera vikten av befolkningens 

hälso- och välfärd föreslås att landskapsregeringen och kommunerna i sam-

band med beslutsfattandet ska bedöma och beakta konsekvenserna för hälsan 

och välfärden av de beslut man fattar. Det kan röra sig om allt från trafiklös-

ningar till tillgänglighet för hela befolkningen.  

Redan idag följer landskapsregeringen med befolkningens hälso- och väl-

färdssituation genom statistik av olika slag. Nu föreslås att all statistik ska 

samlas, analyseras och presenteras i en rapport en gång per lagtingsperiod, 

lämpligen i början av varje ny period. Utgående från rapporten kan politiska 

övergripande och långsiktiga riktlinjer för folkhälsoarbetet dras upp. 

Den åldrande befolkningen och många livsstilssjukdomar medför ett behov 

av att prioritera och utöka det hälsofrämjande arbetet. Diabetes, hjärt- och 

kärlsjukdomar samt vissa cancersjukdomar kan förhindras genom föränd-

ringar i livsstilen. Felaktig diet, rökning, alkoholkonsumtion och för lite mot-

ion är orsaken till 60-70 procent av sjukfrekvensen och en för tidig död. Med 

hjälp av hälsorådgivning och hälsoundersökningar och genom att möjliggöra 

hälsosamma livsstilsval kan man få till stånd betydande livsstilsförändringar 

hos dem som hör till riskgrupperna. 

En uttalad målsättning är att hälsorådgivning bör ingå i alla hälso- och 

sjukvårdsbesök. Det är en del av den nya vården att peppa och uppmuntra 

patienterna att aktivt ta del och göra aktiva val för att förbättra sin egen hälsa. 

Det blir t.ex. allt vanligare att föreskriva ut motion på recept. 



  

  1077 

I § 28 stipuleras om screening. Syftet med screening är att hitta sjukdomar, 

eller förstadier till sjukdomar. Det föreslås att det nationella screeningpro-

grammet ska följas i landskapet och att ÅHS ska erbjuda screening i enlighet 

med det programmet. Utöver det nationella programmet kan ÅHS ordna 

screening om detta kan motiveras medicinskt. 

Fundamentet i den hälsofrämjande verksamheten är rådgivningen. Det är 

en verksamhet som vi ska vara stolta över. Finland och därmed också Åland 

har i många år haft lägst barndödlighet i hela världen. Det tillskriver man 

rådgivningsverksamheten till en del i alla fall. ÅHS erbjuder rådgivning för 

gravida, småbarn, skolhälsovård, studerande hälsovård, företagshälsovård, 

hälsovård för fartygspersonal, speciell rådgivning för äldre, vilket är helt nytt, 

samt hälsorådgivning för särskilda grupper, det är också nytt. Landskapsre-

geringens målsättning har varit att alla ska kunna ta del av den hälsofräm-

jande rådgivningen och att inte någon ska falla emellan stolarna. 

Landskapsregeringen föreslår att det centrala innehållet i den hälsofräm-

jande rådgivningen för olika grupper fastställs i lag och avsikten är att detal-

jerade bestämmelser om innehållet i och omfattningen av hälsorådgivning 

och hälsoundersökningar utfärdas i en förordning. 

Skolhälsovården utgörs dels ÅHS skolhälsovårdare och skolläkare och dels 

av kommunernas skolpsykologer och skolkuratorer, det här är ett exempel på 

det viktiga samarbetet mellan ÅHS och kommunerna. Idag genomgår elever-

na en hälsoundersökning varje år. Av dessa undersökningar är två, i årskurs 

ett och åtta, mera omfattande och grundliga där även hela familjens välfärd 

övervakas. Genom undersökningarna följer skolhälsovården med barnets till-

växt och utveckling. Även barnets psykiska hälsa följs med. 

Till skolhälsovården hör även en kontroll av elevernas munhälsa där det 

centrala målet är att alla barn ska ha bra rutiner för sin tandhälsa. Vi har 

mycket bra resultat på Åland när det gäller barns och ungdomars tandhälsa. 

Det är viktigt att slå vakt om det förebyggande arbetet. 

Avsikten med studerandehälsovården, som omfattar studerande på gym-

nasienivån och studerande vid Högskolan på Åland, är att den ska vara en di-

rekt fortsättning på skolhälsovården. 

Hälso- och livsstilsundersökningar är av stor vikt för ungdomar på gymna-

sienivå och vid fortsatta studier vid högskolan. Landskapsregeringen genom-

för en genomgripande undersökning vartannat år "Hälsa i skolan" som ger ett 

mycket bra underlag för åtgärder. Genom dessa undersökningar kan man få 

en helhetsuppfattning om de studerandes hälsa och välfärd. Studerande med 

ett särskilt behov av vård ska fångas upp. Den studerande ska ges särskilt 

stöd vid sjukdom, psykiska problem, alkohol- och drogproblem, mobbning, 

neurologiska utvecklingsavvikelser såsom till exempel inlärningssvårigheter 

och beteendestörningar. Men även allvarliga sjukdomar hos föräldrarna, när-

stående våld och problem som har att göra med den studerandes eller famil-

jens utkomst och levnadsförhållanden ska beaktas.  

En delvis ny och viktig verksamhet är rådgivning för äldre. Syftet med de 

rådgivningstjänster som föreslås är att förbättra de äldres förutsättningar att 

så länge som möjligt upprätthålla och bevara funktionsförmågan, att stödja 

ett självständigt boende hemma, att ge de äldre större möjligheter till ett ak-

tivt liv och delaktighet i samhället samt att minska deras behov av vård dyg-

net runt. Ett mål med tjänsterna är även att minska skillnaderna i välfärd och 
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hälsa hos de äldre och att identifiera sådana äldre personer som i genomsnitt 

löper större risk att slås ut och bli utan stöd och tjänster. 

Landskapsregeringen förslår även att bestämmelser om möjligheten för 

ÅHS att ordna förebyggande hembesök, som sedan år 2007 fungerat i land-

skapet som ordinarie verksamhet, ska tas in i lagen, lagstöd för de förebyg-

gande hembesöken. De ska i fortsättningen benämnas hälsofrämjande hem-

besök, vilket bättre beskriver verksamheten. Målet med hälsofrämjande 

hembesök är att på förhand uppskatta de äldres behov av hjälp och bedöma 

de förändringar som bör göras i bostaden samt att skapa trygghet och infor-

mera om olika stödmöjligheter. Dessutom strävar man till att aktivera den äl-

dres egna resurser och genom det skapa förutsättningar att bo kvar hemma så 

länge som möjligt. Hälsofrämjande hembesök erbjuds alla 75-åringar. Besö-

ken görs i samarbete med äldreomsorgen i kommunerna. 

En särskild bestämmelse förslås om att hälsorådgivning och undersök-

ningar ska riktas även till personer som annars kan falla utanför systemet, 

såsom unga personer som inte studerar eller jobbar, t.ex. ungdomarna på Ka-

tapult och personer i arbetsför ålder som inte förvärvsarbetar. Det kan handla 

om unga människor som löper risk att marginaliseras, sjukpensionärer och 

funktionshindrade. Det är viktigt att även dessa grupper har tillgång till råd-

givningstjänster. 

Landskapsregeringen vill lyfta fram och betona arbetet med att förebygga 

psykisk ohälsa. Bland annat handledning, rådgivning och stöd hör till medel 

som ÅHS förfogar över i syfte att stärka de faktorer som skyddar den psykiska 

hälsan. Dessa medel är särskilt viktiga i samband med hälsoundersökningar, 

vid rådgivningsbyråerna, inom skol- och studerandehälsovården samt inom 

sjukhustjänsterna. Med hjälp av dem kan man bland annat påverka indivi-

dens stresshanteringsförmåga och kvaliteten på den tidiga växelverkan i 

småbarnsfamiljer. 

Då faktorer som hotar den psykiska hälsan upptäcks bör personen så tidigt 

som mjöligt erbjudas rådgivning och stöd och andra aktörer inom framför allt 

socialvården och den specialiserade psykiatriska vården bör tas med i samar-

betet.  

Bedömningar som görs inom Norden och EU är att en av den vanligaste 

orsaken till att medborgarna i EU kommer att söka vård 2020 är ett vårdbe-

hov för någon form av psykiskt illamående, psykisk ohälsa.   

Kapitel fem stipulerar hälso- och sjukvården. I samband med behandling-

en av sjukdomar ska patienten handledas i att upprätthålla och främja sin 

hälsa och funktionsförmåga trots sjukdomen. Sjukvården ska också omfatta 

hälsofrämjande rådgivning. Det finns också en uttalad målsättning att vården 

ska genomföras som öppenvård när det är ändamålsenligt och möjligt med 

tanke på patientsäkerheten. 

Landskapsregeringens målsättning har varit att långvårdsenheten Gullå-

sen, numera den geriatriska kliniken, ska utvecklas till en klinik inom den 

specialiserade sjukvården med inriktning på utredning, behandling och reha-

bilitering av äldre. ÅHS har konstaterat att alla avdelningar på Gullåsen 

måste ses över och moderniseras. 

Landskapsregeringens bedömning är att verksamheten vid långvårdsen-

heten utvecklats fullt ut till en geriatrisk klinik inom den specialiserade sjuk-

vården från och med år 2013. Då är bestämmelserna i framställningen och 

paragrafen om sjukvård tillräckliga för att reglera den verksamheten.  



  

  1079 

Hemsjukvården är en viktig del av vården och syftar till att minska den tid 

patienten behöver tillbringa på sjukhus eller förkorta den totala vårdtiden. 

Hemsjukvården kan även ges i en mer avancerad form, hemsjukhusvård, det 

är ett uttryck som har väckt diskussion. Det innebär sjukvård i patientens 

hem dygnet runt. Hemsjukhusvården är oftast kortvarig och tidsbegränsad 

men kan i vissa fall även utsträcka sig över en längre tid. Patienten är vid 

denna typ av vård fortfarande inskriven vid en enhet inom ÅHS, vilket inne-

bär att såväl förbrukningsartiklar som läkemedel bekostas av ÅHS och pati-

enten betalar vårdavgift såsom för vanlig sjukhusvård. Här ville Folkpens-

ionsanstalten i remissen ha med uttrycket så att inte någon patient skulle ris-

kera att få fel ersättning eller hamna mellan stolarna. 

Hemsjukhusvården har utvecklats sedan mitten av 1990-talet med modell 

från Sverige. Denna typ av vård är en del av framtiden och lämpar sig väl för 

behandling av infektioner och svåra sår som kräver intravenös antibiotikabe-

handling, för stabilisering i samband med diabetes, för blodtransfusioner och 

terminalvård samt för palliativ vård. Även barnpatienter med blod- och can-

cersjukdomar eller prematurer kan lämpligen ges vård genom hemsjukhus-

vård. 

Vård i form av hemsjukhusvård förekommer redan nu inom ÅHS, i form av 

så kallade permissioner då patienter som är inskrivna vid en enhet inom ÅHS 

för en viss tid får sin vård i hemmet.  

ÅHS kan även ordna hemservice. Landskapet har under våren 2011 fått 

tillstånd för att genomföra ett pilotprojekt om sammanhållen hemvård. Det 

innebär att hemservice och hemsjukvård helt eller delvis kombineras och att 

personal inom hemservicen kan överta vissa arbetsuppgifter som hör till 

hälso- och sjukvården och personal inom hemsjukvården kan överta vissa ar-

betsuppgifter i anslutning till socialvården. Samarbetet mellan ÅHS och 

kommunerna är frivilligt och förutsätter ett godkännande av båda parter 

samt ett avtal om hur samarbetet ska fungera i praktiken. 

De grupper som idag har rätt till den mun- och tandvård som ÅHS produ-

cerar är barn och ungdomar under 25 år, patientgrupper som är prioriterade 

av medicinska eller sociala skäl samt ÅHS ordinarie personal. Dessutom har 

alla, även tillfälliga besökare i landskapet, tillgång till jourtandvård. I övrigt 

ges tandvården i landskapet inom den privata sektorn. 

Arbete för psykisk hälsa, som i riket benämns mentalvårdsarbete, innefat-

tar tjänster till personer med psykiska symtom. Möjligheterna för personer 

med psykiska symtom eller sjukdomar att komma i kontakt med vården ska 

stödjas särskilt. Speciell hänsyn ska tas till den stigmatisering som hänger 

samman med psykiska symtom och till att dessa personer eventuellt har för-

sämrad förmåga att se till sina egna intressen. 

Barns och ungas behov av psykiatriska tjänster och specialundervisning 

har ökat kraftigt. I framtiden kommer också den äldre befolkningens anspråk 

på vård för att förbättra den psykiska hälsan att öka eftersom befolkningens 

åldersstruktur ändrar. 

Alkohol- och drogarbetet inom ÅHS ska genom handledning och rådgiv-

ning främja alkohol- och drogfria levnadsvanor hos befolkningen och på så 

sätt öka välfärden, hälsan, funktionsförmågan.  

Missbrukarvården som finns i kommunerna kommer inte att påverkas av 

lagförslaget utan vården ska fortsättningsvis finnas utan någon förskjutning 

av ansvaret för dessa tjänster från kommunerna till ÅHS. Däremot poängte-
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ras vikten av ett samarbete mellan kommunerna och ÅHS i frågor som gäller 

alkohol- och drogarbete. 

En efterfrågad åtgärd är också att ge lagstöd åt den medicinska rehabilite-

ringen.   

Enligt bestämmelsen ansvarar ÅHS för den prehospitala akutsjukvården. 

ÅHS ska fastställa en servicenivå för vården där det fastställs hur vården ska 

organiseras, vilken service som ska ingå i vården, vilken utbildning persona-

len som deltar i vården ska ha och målen för insatstiden.  

Det sista kapitlet, herr talman, kapitel sex omfattar specialbestämmelser 

om t.ex. servicesedlar inom hälso- och sjukvården som ett komplement till 

den offentliga hälso- och sjukvården. Ett område där landskapsregeringen 

anser att servicesedlarna kan fylla en viktig funktion är inom mun- och tand-

vården. 

En skild paragraf handlar om att beaktande av barn i service som riktar sig 

till vuxna. I barnskyddslagen, finns bestämmelser som syftar till att ge gra-

vida kvinnor ett särskilt skydd och stöd inom hälso- och sjukvården i syfte att 

förebygga skador hos barnet under fostertiden. Stöd kan till exempel behövas 

för att avhjälpa en väntande kvinnas alkohol- eller drogmissbruk, vid våld i 

parrelationer eller då den väntande kvinnan har ett bristfälligt boende eller 

oförmåga eller brist på möjligheter att sörja för sin egen och för sitt ofödda 

barns hälsa. 

Inom flera områden inom hälso- och sjukvården har landskapsregeringen 

för avsikt att komma med mera detaljerade bestämmelser i förordning. Det är 

områden där ramarna anges i denna lag medan det inte är ändamålsenligt att 

göra en detaljreglering i lagen eftersom det rör bestämmelser som kommer 

att genomgå förändringar regelbundet. De områden som landskapsregering-

en kommer att reglera på förordningsnivå är screening, rådgivning för gra-

vida, rådgivning för barn under läropliktsåldern, skolhälsovård, studerande-

hälsovård, mun- och tandvård, medicinsk rehabilitering samt prehospital 

akutsjukvård. 

De ekonomiska verkningarna: Lagförslaget reglerar innehållet i och om-

fattningen av den hälso- och sjukvård som ska tillhandahållas i landskapet i 

dag men ger även utrymme för en betydande framtida utveckling. Detta gör 

det svårt att beräkna och exakt redogöra de ekonomiska konsekvenserna.  

Resultatet av vården förbättras hela tiden, det innebär att fler liv räddas 

och att fler kan leva länge trots kroniska sjukdomar. Det är en positiv utveckl-

ing men den rymmer även en finansiell utmaning. Samtidigt som antalet 

äldre i befolkningen ökar, minskar den del av befolkningen som är i arbetsför 

ålder. Utmaningen har hittills hanterats genom en kombination av resursför-

stärkning och förbättrat resursutnyttjande, effektivisering. I framtiden blir 

arbetet med effektiviseringar inom vården allt viktigare och det behövs tyd-

liga strategier för att öka kvaliteten och effektiviteten. Fokus bör ligga på vår-

dens arbetssätt med inriktning på att utveckla vårdens system och processer 

för olika patientgrupper och på att systematiskt ta bort sådant som inte skap-

ar värde för patienterna. 

En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård har hög prioritet och en in-

riktning på hälsa leder till mindre behov av sjukvård och gynnar såväl befolk-

ningens livskvalitet som vårdens och samhällets ekonomi. Vårddygnen mins-

kar och allt mer av vården tillhandahålls som öppen vård, både vid och utan-

för sjukhusen, och i allt större utsträckning i patienternas hem. Vården 
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präglas av en snabb medicinsk utveckling som möjliggör genomgripande 

strukturförändringar men även ger möjligheter att dra nytta av den tekniska 

utvecklingen och därigenom tillhandahålla service på ett förändrat sätt.  

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet betonas och därmed behövs 

resursförstärkningar inom primärvården. Inom ÅHS finns drygt 800 tjänster 

och därmed en möjlighet till omprioriteringar. En preliminär bedömning är 

att resurserna inom primärvården behöver förstärkas med hälsovårdare, de-

pressionssjukskötare samt läkare. 

När Gullåsen utvecklas till fullo till en geriatrisk klinik så beräknas kostna-

derna öka för ÅHS med ungefär 3 miljoner euro. Den utvecklingen förutsätter 

förändringar i landskapsandelarna till kommunerna. Tack.  

Talmannen 

Talmannen önskar påminna om att vi idag på talmanskonferensen konstaterade att vi 

har en mängd ärenden som vi gemensamt ska försöka få igenom i lagtinget under den 

begränsade tid vi har. Jag önskar att vi skulle ha så korta och koncisa inlägg som möj-

ligt. Vi har ett gemensamt intresse att vi ska få det att löpa framåt.  

Ltl Barbro Sundback, replik   

Tack, herr talman! Ett förhållande som har varit ganska oreglerad hit-

tills är förhållandet mellan landskapsregeringen och Ålands hälso- och 

sjukvårdsmyndighet. För mig har det länge inte varit helt klart hur an-

svarsfördelningen ser ut, vare sig den politiska eller den professionella. 

Här finns 2 § där man i alla fall på något sätt försöker lösa det här. Det 

står; ”Ålands hälso- och sjukvård är en myndighet”. I det andra mo-

mentet säger man; ”landskapsregeringen handhar den allmänna styr-

ningen och övervakningen av Ålands hälso- och sjukvård.” Samtidigt 

tar man bort sjukvårdsplanen. Hur ska styrningen och övervakningen gå 

till? Vad är det man ska övervaka egentligen? Budgetskrivningar om 

ÅHS har vi redan haft sida upp och sida ner och det har inte haft någon 

större betydelse för verksamheten.  

Minister Katrin Sjögren, replik  

Herr talman! Den stora förändringen är att vi får lagstiftning när det 

gäller hälso- och sjukvården. Stora delar av hälso- och sjukvården kom-

mer att regleras i lag, vi kommer att få förordningar. Mycket av det som 

finns i planen tas nu in på lag- och förordningsnivå. Sedan kommer ÅHS 

att behöva ha någon utvecklingsplan eller det som inte ska stå i budge-

ten. Meningen är att ÅHS styrs av lagstiftning och förordning och av 

budget som sedan godkänns av landskapsregeringen och lagtinget. 

Ltl Barbro Sundback, replik    

Jag tycker inte att det låter som om regeringen kan styra den här verk-

samheten, inte på det sättet. Ministern menar nu att verksamheten själv 

ska göra upp en utvecklingsplan. Men ska den planen styra sig själv då? 

Det blir ju så. Kopplingen verkar inte riktigt klar.  

Det står också här att Ålands hälso- och sjukvårdsmyndighet produ-

cerar tjänster men de kan också köpa tjänster. Vilka ekonomiska rättig-

heter har de? Ska det som ÅHS säljer gå in till det allmänna i budgeten, 

blir det nettobudgetering eller hur ska det ser ut? Hur ska det överva-

kas? Enligt det här är det ju regeringens uppgift.  



  

1082 

Minister Katrin Sjögren, replik  

Så är det. Min uppfattning är att man får en mycket klarare styrning i 

dagsläget genom att man lagfäster den åländska hälso- och sjukvården. 

Vi har ett reglemente som styr ÅHS internt. Vi säger att alla viktiga för-

ändringar som sker under året ska fastställas av landskapsregeringen 

såvida inte lagtinget har godkänt budgeten vid budgetåret. Samman 

skrivningar har landskapsregeringen när det gäller ÅMHM.  

Visst ska vi ha styrning, det ska vara grova penseldrag. Men ÅHS är 

en underlydande myndighet som har ganska stor rätt att bestämma över 

sin egen verksamhet. Man måste hålla sig till lagstiftning, förordning 

och budget. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik  

Jag tackar för presentationen. Det kanske kan tyckas vara semantik men 

det är ett ganska grundläggande ord i den nya hälso- och sjukvårdsla-

gen; välfärd. Man använder begreppet välfärd utifrån individernas väl-

färd på ett lite märkligt sätt, enligt mig. Välfärd är mera en samhällsmo-

dell. Ett välfärdssamhälle som talar om att individerna ska ha en eko-

nomisk och social trygghet i form av social omsorg, utbildning och 

hälso- och sjukvård. Jag vet att flera remissinstanser har påtalat detta 

om inte landskapsregeringen mera strävar efter välbefinnande eller in-

dividernas välmående. Varför envisas man att behålla ordet välfärd i den 

här bemärkelsen?  

Minister Katrin Sjögren, replik  

Herr talman! Det är sant som ltl Gunell påpekar. Det här är ett ord som 

man har påpekat om i remissutlåtandena. Det är en sak som vi noga har 

övervägt. När man talar om hälso- och sjukvård i nordiska sammanhang 

så talar man om välfärd när man vill ha en helhetssyn på patienter, indi-

vider och klienter och det betonar hela lagstiftningen. Trots att det här 

är en lagstiftning som styr den åländska hälso- och sjukvården så blir 

den inte lika effektiv om man inte samarbetar med kommunerna och 

andra instanser. Det är väldigt tydligt i lagstiftningen. Vi diskuterade 

också begreppet välbefinnande, men vi kom fram till att det är ett mera 

flummigt ord än välfärd. Välfärd handlar om att se hela individen och 

hela människan. När vi pratar om t.ex. studerandehälsovården och vi tar 

in skrivningar om vikten av kommunernas skolkuratorer och skolpsyko-

loger så handlar det om en helhetssyn på människan. 

Ltl Camilla Gunell, replik  

Välbefinnande är en indikator, befolkningens välbefinnande är en indi-

kator på välfärden i ett samhälle. Har man en god välfärd så har de flesta 

i alla fall ett bättre välbefinnande. För mig leder det här fel. Jag undrar 

om inte det här är en Finlandism eller om det är på något vis är en över-

sättning där man lite hamnat vid sidan av? Har landskapsregeringen har 

en annan definition av ordet välfärd än den som står i ordlistan? Varför 

definierar man inte tydligt och klart vad man menar i den här lagen med 

ordet välfärd?  
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Minister Katrin Sjögren, replik  

Herr talman! Som jag tidigare sade så var det här en sak som vi över-

vägde och vi försökte hitta andra ord, eftersom det var flera remissin-

stanser som påpekade det. Men vi fastade vi det ordet. Välfärd används i 

nordiska sammanhang och det används i europeiska sammanhang. Man 

ser det som ett steg framåt och man ser på hela människan. Vi hittade 

helt enkelt inget bättre. Vi har ändrat vissa ord efter remissutlåtandena, 

men vi hittade helt enkelt inte något bättre ord för välfärd. Ur land-

skapsregeringen synpunkt tyckte vi att det var ett bra ord. Ordet definie-

rar det som vi vill åt; en helhetssyn. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson, replik  

Tack, herr talman! Jag ska sedan i mitt anförande ge beröm och några 

frågetecken.  

Nu vill jag ta upp styrelsens professionalitet och om man ska ha en 

professionell styrelse eller semiprofessionell styrelse. Jag skulle faktiskt 

vilja reda ut vad det är för någonting. Är man professionell om man i det 

här fallet är utbildad inom hälso- och sjukvården? Är man professionell 

om man är förvaltningsspecialist? Är man professionell om man har 

lång styrelseerfarenhet från det privata näringslivet? Är man profession-

ell om man har lång erfarenhet från kommunala styrelser? Är man pro-

fessionell om man besitter ekonomisk kunskap? Är man professionell 

om man har väldigt god kunskap om samhällsfunktioner? När är man 

professionell för att sitta i styrelser? Någon utbildning för det finns inte. 

Personligen har jag 40 års erfarenhet av styrelsearbete. Frågan är om jag 

är professionell, semiprofessionell eller icke professionell?  

Minister Katrin Sjögren, replik  

Herr talman! Jag kan bara konstatera att i dagsläget består ÅHS styrelse 

av politiker, som är synnerligen professionella och som också i dagsläget 

ringar in olika områden; ekonomi, sjukskötare och representanter från 

olika patientorganisationer. Semiprofessionell styrelse var mitt ordval, 

vilket vi har tagit bort ur lagtexten. Det står personer med sakkunskap. 

Då kunde man tänka sig det förfarandet om man vill ha personer med 

juridiska och ekonomiska kunskaper och om man vill ha representanter 

från t.ex. patientorganisationerna. Paragrafen öppnar upp för alla möj-

ligheter. Det är upp till landskapsregeringen att tillsätta styrelsen.  

Ltl Roger Jansson, replik  

Herr talman! Jag hoppas att den här landskapsregeringen, men särskilt 

kommande landskapsregering och kommande lagting ska komma bort 

ifrån det där. Det ger någon slags uppfattning att man kanske menar 

folk från det privata näringslivet, som i allmänhet inte är särskilt duktiga 

på offentlig förvaltning. Då är de inte särskilt professionella i de sam-

manhangen. Vi har posten och PAF och nu ser jag att vi i polislagen dis-

kuterar att man ska vara insatt i polisverksamheten, men man får inte 

jobba inom det området. Det måste väl vara fruar och män då till sådana 

som jobbar inom det eller vem ska vara i styrelsen? Det är bra om vi 



  

1084 

kunde komma överens om att vi kunde lämna bort det här. Det är skilt 

om man sedan vill tala om att man har lång erfarenhet, men då utesluter 

man unga kraftfulla representanter som kan komma in och göra nytta. 

Vi bör akta oss för schabloner. 

Minister Katrin Sjögren, replik  

Herr talman! Det ska vi definitivt göra, vilket jag anser att landskapsre-

geringen har gjort. Paragrafen om styrelsen liknar den gällande paragra-

fen till stora delar. Man har ändrat styrelsens mandattid.  

Jag gav som exempel Södersjukhuset där man har en professionell 

styrelse. Man har ekonomi- och juridikkunskaper men det är ändå poli-

tikerna som sätter nivån och drar de stora penseldragen. Syftet från 

landskapsregeringens sida har varit att ta in den här möjligheten. Sedan 

är det upp till sittande landskapsregering att bedöma vem man vill ha i 

ÅHS styrelse.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Jag tycker att den här lagen är bra och väldigt maffig. 

Jag, som medlem i den parlamentariska alkohol- och narkotikagruppen, 

är väldigt nöjd att 42 § finns med som handlar om alkohol- och drogar-

bete. Man ger undersökningar, vård och rehabilitering åt patienter i 

samband med alkohol- och drogrelaterade sjukdomar. Jag känner att 

den gruppen av patienter tidigare har varit lite utanför det mesta av re-

habiliteringen. Det behövs många olika åtgärder för de här personerna. 

Minister Katrin Sjögren, replik  

Herr talman! Det håller jag med om. För att man ska kunna stävja kost-

naderna och också kunna få en mera human vård så är det just dessa 

klienter och patienter som har svårt att föra sin egen talan som man 

måste ta i beaktande. Det kan handla om missbrukare och det kan 

handla om funktionshindrade. Det är också en linje som lagen eftersträ-

var, att ta fasta på de personer som riskerar att hamna mellan stolarna. 

Det är inte bara den speciella paragrafen utan också när det gäller ung-

domar ska man ge särskilt stöd om man misstänker att någon ungdom 

har drog- eller alkoholproblem. I den här paragrafen står det också om 

man t.ex. misstänker att en gravid kvinna har alkohol- och drogproblem. 

De här funderingarna finns på flera ställen. Man ska ge stöd i ett tidigt 

skede. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Gun Carlson  

Herr talman! Centern stöder den här framställningen. Jag har ändå några 

kommentarer från centerns sida i de här frågorna. Det är dels kommentarer 

och dels lite påpekanden till utskottet.  

För säkerhets skull tänker jag börja bakifrån. Jag kommer att börja med 

den lagframställning som ministern inte sade så mycket om, ändringar i soci-

alvårdslagen. Det föreslås en ändring i landskapslagen om tillämpning i land-
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skapet i författningarna om socialvård. Det här är bra och det har varit efter-

frågat på många sätt. Nu föreslås att man ändrar socialvårdslagens bestäm-

melser så att man skriver att i landskapet heter anstaltsvård institutionsvård. 

Det är okej. Man skriver; ”den vård som i 24 § socialvårdslagen omfattas i 

landskapet är omsorg samt sådan sjukvård som inte kräver sjukhusvård”. 

Det här var det bästa man kunde komma fram till. Det är ju bättre än ingen-

ting. Vi vet alla att det stora problemet har varit gränsdragningarna mellan 

institutionerna och ÅHS. Det är ju det som vi ville lösa genom detta. Jag är 

inte riktigt säker på att det här blir alldeles tillräckligt. Jag vill därför upp-

mana social- och miljöutskottet att noga granska om man inte i den här lagen 

kan ange föreskrifter från landskapsregeringen om vad som är institutions-

vård, på samma sätt som social- och hälsovårdsministeriet har tillämpningar 

av grunderna för öppenvård och institutionsvård. Jag vet att landskapsrege-

ringen och tjänstemännen säger att det inte går. Jag uppmanar ändå utskot-

tet att granska det här och försöka få tillämpningsföreskrifter, så att vi får det 

anpassat till våra åländska förhållanden. 

Jag ska försöka att inte vara så långrandig. Vi fick en tydlig signal från herr 

talman att inte prata för länge. Min starka uppmaning är att jag vill att man 

granskar det här. Jag anser att man kan göra tillämpningsföreskrifter angå-

ende från 24 § om vad som är institutionsvård i vårt fall och var gränserna 

ska gå mellan institutionsvård och ÅHS ansvar. Det kan vi göra. Naturligtvis 

ska också alla föreskrifter som har med Folkpensionsanstaltens förmåner att 

göra finnas i våra föreskrifter. 

Jag är inte heller säker på att det här är riktigt bra. Kanske det bästa är att 

man i stället för vård skriver omsorg samt sådan sjukvård som inte kräver 

sjukhusvård. För vad är då kvalificerad hemsjukvård, för att inte tala om 

hemsjukhusvård? Detta krävs nog också funderingar på. 

Jag ska försöka att inte upprepa det som minister Sjögren mycket för-

tjänstfullt redogjorde för.  

Angående 3 §, styrelsen, vi i centern har många gånger diskuterat på se-

nare tid vad som krävs av en styrelse. Vi anser att om man tar ansvar för en 

styrelse, det spelar egentligen ingen roll vad det handlar om, så är inte det 

viktiga sakkunskap i det specifika området som styrelsen företräder, utan 

man ska kunna administration, offentlig förvaltning, ekonomi och lednings-

ansvar. Om man råkar vara sakkunnig inom området så är det okej, men det 

är många gånger viktigare med de här egenskaperna och även personalfrågor 

och fackliga frågor är viktiga i en styrelse. Detta om sakkunnigheten. 

När det gäller styrelsens uppgifter ska vi komma ihåg att vi nu flyttar över 

det mesta från ÅHS planen till lag. Det betyder att budgeten i ÅHS måste läg-

gas upp på ett lite annat sätt så att de långsiktiga målsättningar och målsätt-

ningar för de kommande åren blir tydligare på samma sätt som i landskaps-

regeringens budget. Det tror jag är ganska enkelt. 

När det gäller beslutsfattandet i styrelsen finns det fortfarande lite frågor 

om närvaro- och yttranderätt. Jag vill att social- och miljöutskottet funderar 

lite på om det är förenligt med landskapsläkarens tillsynsansvar att sitta i sty-

relsen under styrelsemötena? Det kan vara lite frågan om när det gäller mi-

nistern med. Jag vill att social- och miljöutskottet tittar på detta ytterligare. 

När det gäller reglementet föreslås nu att reglementet godkänns av styrel-

sen men fastställs av landskapsregeringen. Det är ändå ett internt dokument 

som ÅHS gör upp för sig själv. Då är frågan om landskapsregeringen ska 
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lägga sig i det. Det tyckte inte ROR-gruppen. Vi får säkert höra om detta igen 

när ROR-gruppens ordförande Roger Jansson kommer upp. Jag och vår 

andra centerledamot Jan Salmén var med och godkände ROR-gruppens för-

slag i ÅHS styrelsen. Vi tyckte att det här var okej. Det är värt att fundera på. 

När det gäller enhetliga grunder för vård, 16 § säger man; ” läkarna an-

vänder sig även av god medicinsk praxis. Man rekommenderar nationella 

evidensbaserade behandlingsrekommendationer”. Det är okej kanske. Sedan 

säger man i sista meningen; ”rekommendationerna utarbetas i syfte att 

stöda beslutsfattandet inom hälsovården och för patientens bästa. Rekom-

mendationerna finns inte i sin helhet på svenska.” Det här vill landskapsre-

geringen att vi ska göra. Då är frågan; hur ska detta gå till? Dessutom har vi 

många läkare som kommer direkt från Sverige och är utbildade i Sverige. Jag 

hoppas att social- och miljöutskottet tittar på det också. 

När det gäller ersättningsskyldigheten för Gullåsen, såsom vi har idag före-

slås det nu att ska tillämpas fram till utgången av 2012. Där fick vi en redogö-

relse, vilken återkommer i 38 § så jag lämnar det. Jag konstaterar bara att vi 

inte riktigt vet vilka de ekonomiska konsekvenserna blir av det här. Det kan 

möjligen ge upphov till ändringar i landskapsandelarna, men det kommer se-

nare.  

Några ord om 24 §, ändringar av verksamheten. Jag tycker det är bra att 

man har med prioriteringar i vård. Jag tror att det kommer att bli nödvändigt 

i framtiden att man kanske måste prioritera vården på ett annat sätt än vad vi 

har gjort idag. Det kan gå så. 

Kan vi i 25 § ålägga kommunerna något i en ÅHS-lag? Kommer statistiken 

i 26 § att bli könsuppdelad? 

34 § rådgivning och andra tjänster för äldre är naturligtvis intressant för 

mig. Det intresserar mig varför man får det först när man är 77 år i Marie-

hamn men 75 år på landet? Vad är skillnaden?  

I 39 § där tycker jag fortfarande att det är ett problem med ordet hemsjuk-

husvård. Jag vill att social- och miljöutskottet tittar på det här. Jag förstår 

inte riktigt vem som kommer att fastställa gränsdragningen om vad som är 

möjligt i hemsjukvård och vad ska man göra i hemsjukhusvård. ÅHS ledning 

och styrelse var inte heller riktigt intresserade av det här. Det här är det något 

som social- och miljöutskottet får titta på.  

Jag har en fråga, som inte behöver besvaras idag, men kanske utskottet 

kan besvara frågan. I 41 § och 44 § skriver man på samma sätt, man förklarar 

arbetet för psykisk hälsa eller akutsjukvård, sedan kommer en mening i båda 

fall; ”som i riket benämns mentalvårdsarbete eller brådskande vård”. Varför 

måste vi i vår lag skriva hur det är riket? Jag förstår inte det. 

När det gäller 42 §, alkohol- och drogarbetet, betyder den här skrivningen 

att man anser att det som nu mer eller mindre är påfört psykiatrienheten, av-

giftning och tillnyktringen, ingår det i det här som man ska göra eller kom-

mer det in någon annanstans? Jag har frågat detta förut.  

Är det bra att ha det exakt bestämt vad som får stå i förordningen? Kan 

inte förordningen vara mer öppen? Det är också en fråga till social- och mil-

jöutskottet. Jag tackar för mig.  

Minister Katrin Sjögren, replik  

Herr talman! Jag ska försöka svara så gott jag kan på den här korta ti-

den.  
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När det gäller 16 §, enhetliga grunder för vård, så handlar det om 

vårdpraxis för 80 procent av de icke brådskade sjukdomarna och de 

finns i sin helhet på svenska. Det nämns också i detaljmotiveringar att 

läkarna använder sig av en annan praxis som heter ”God medicinsk 

praxis”. Det bara omnämns att man kan använda sig av det. 

När det gäller hemsjukhusvård så har vi klarerat den här skrivningen 

med ÅHS efter påpekande av Folkpensionsanstalten när det gäller er-

sättningar. Där ville vi också göra ett förtydligande och säga vad som 

gäller i Finland med brådskande vård och mentalvårdsarbete för att inte 

riskera att någon faller mellan stolarna och att man inte får den ersätt-

ning som man har rätt till. Det har varit byxor och hängslen som vi har 

tagit in i lagen. 

Tillnyktring och avgiftning ska ombesörjas av hälso- och sjukvården 

såsom tidigare. 

Ltl Gun Carlson, replik   

Tack för det. Det är ändå så att landskapsregeringen tydligen rekom-

menderar att man använder de här rekommendationerna som inte fick 

heta det som de heter på finska, eftersom det skrivs här. Jag tycker att vi 

ska vara lite försiktiga med det här och inte vara så kvicka med att hän-

visa till det finska, trots att det säkert är bra på många sätt. 

Jag behöver inte kommentera det andra. Jag fick bra svar.  

Minister Katrin Sjögren, replik  

Herr talman! Jag tycker det är dumt att inte utnyttja det som finns när 

det gäller den icke brådskande vården. Det handlar inte om finska re-

kommendationer, det handlar snarare om nordiska rekommendationer. 

Man har enhetliga system. Man diskuterar på nordisk nivå om man i 

Norden ska försätta viss vård till vissa sjukhus som har avancerad sjuk-

vård. Det handlar inte bara om finska rekommendationer utan det är 

nog mera nordiska. 

Praxis som läkarna använder så det omnämns bara att den möjlighet-

en finns. Det är också ett led i att kvalitetssäkra vården. Alla patienter 

ska få likartad vård och vård på samma sätt.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Herr talman! Nu hann jag inte riktigt titta vad meningen är med bråds-

kande vård. Det kan också betyda att man måste tvångsomhänderta ett 

barn hastigt för några timmar, t.ex. i sådana fall där föräldrarna vägrar 

blodtransfusion eller några andra vårdåtgärder. Det är viktigt att man 

har samma benämning för man har ju inte behörighet på det området. 

Det kan också ligga sådana saker bakom. 

Ltl Gun Carlson, replik   

Nej, det tror jag inte att det är. Det är den vanliga akutsjukvården som 

alltid på Åland har hetat akutsjukvård och heter det också i Sverige, me-

dan man i riket tydligen nu har börjat kalla det brådskande vård. Det är 

väl en översättning. Brådskande vård är inget bra namn på företeelsen 

som sådan. Jag tycker det var en onödig beskrivning.  
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Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Vtm Gun-Mari Lindholm  

Talman! Den här lagframställningen har jag haft förmånen att penetrera både 

som kommunpolitiker och som styrelseledamot i ÅHS. Jag har haft anledning 

att läsa den med tre olika typer av glasögon och det har varit väldigt värde-

fullt.  

Lagframställningen tar avstamp i nutid och blickar framåt med tyngd-

punkten på förebyggande arbete. Det finns mycket som är bra i den här lag-

framställningen, särskilt att bestämmelserna kommer på lagnivå och att man 

öppnar förordning.  

Jag tycker också att det är bra att vårdgarantin kommer på lagnivå. Det har 

jag yrkat på flera gånger ifrån den här talarstolen. Det är bra att man nu har 

vårdgarantin med i lag.  

Jag tycker också det är bra att man öppnar upp för möjligheten för service-

sedlar.  

Det är också bra att styrelsen kommer att få en mandatperiod på fyra år.  

Det är bra att man har socialvårdslagens bestämmelser med i den här la-

gen. Det är något som jag också har sagt ifrån den här talarstolen. Jag har fått 

lite ljummet medhåll inne i salen men kanske mera medhåll utanför. Jag 

tycker det är väldigt bra att man har tagit socialvårdslagens bestämmelser 

med. Jag omfattar ltl Gun Carlsons resonemang om att det finns ett behov att 

man i utskottet tittar på det här, gör ett förtydligande av vad omsorg och 

sjukvård egentligen betyder. Vad betyder det för de kommunala institution-

erna som t.ex. De Gamlas Hem? Jag håller också med om att det behövs till-

lämpningsföreskrifter till den här lagen. 

Jag kommer att anföra några saker som jag har frågetecken kring och så-

dant som jag tycker att är mindre bra. Det rör paragraferna 1, 8, 16, 31, 39 och 

42.  

Problemet kommer egentligen i 1 § 1 kap. när man pratar om lagens syfte. 

Man säger: ”att främja och upprätthålla hälsa och välfärd, arbets- och 

funktionsförmåga samt social trygghet för befolkningen i landskapet”. Där 

tycker jag redan att man stöter på problem eftersom det här är hälso- och 

sjukvårdslag. Det är inte en lag om kommunal omsorg. Vi ser inte heller spår 

i den här lagframställningen att det öppnar på ett förtydligande sätt samar-

betet mellan hälso- och sjukvården och kommunernas sociala omsorg. For-

muleringen, avsikten och syftet följer inte tankegången som man säkert är ute 

efter, att man ska öppna upp för det, men det finns inte någon fortsättning på 

det. 

Precis som ltl Camilla Gunell sade här i en replik så har vi talat mycket om 

ordet välfärd. Man kan uppleva att det är semantik. Men är det rätt att sätta 

in social trygghet och ekonomisk trygghet i en hälso- och sjukvårdslag? Sär-

skilt när man inte går vidare och öppnar upp för den kommunala fortsätt-

ningen, om jag uttrycker det så. Redan det här behöver social- och miljöut-

skottet titta på. 

Sedan går jag över till 8 §, reglemente. Nu är det tänkt att reglementet ska 

fastställas av landskapsregeringen. Det här har varit på tapeten i flera om-

gångar tidigare. Vi från obunden sida har framhärdat att det inte är rätt att 

landskapsregeringen ska fastställa reglementet. Man hänvisar till att det har 



  

  1089 

funnits problem för att ÅHS styrelse har rivit upp ett reglemente och ändrat 

det. Det har förekommit en gång på 15 år. Det var när man skulle utse en an-

estesiläkare, vilket ÅHS styrelse hade en annan åsikt om än den tjänsteman 

som hade utsett tjänsten. Det har alltså skett en gång på 15 år. Det här är sty-

relsens arbetsordning vilket alla styrelser har. Det här är ett redskap hur man 

styr. Det ska alla styrelser ha. Det är ingenting konstigt att en styrelse fast-

ställer sina interna styrdokument. Det ter sig väldigt konstigt, åtminstone 

från min sida, att man skulle ha en landskapsregering att fastställa det.  

Jag läser i allmänna motiveringarna för 8 §: ”Särskilt om ÅHS övergår till 

att styras av en styrelse utan koppling till den politiska representationen i 

lagtinget och landskapsregeringen finns det behov av att landskapsrege-

ringen har ett faktiskt inflytande över reglementet.” Finns det en verksam-

het som är lagbunden och det finns på förordningsnivå så ser jag inte att det 

är en svårighet att styrelsen utfärdar ett arbetsdokument. Om inte styrelsen 

hanterar alla frågor så vem ska i så fall göra det? Jag hoppas att man ändrar 

detta i utskottet. I från ÅHS styrelses sida så tyckte alla partier så förutom so-

cialdemokraterna som hade en annan uppfattning. Annars var också libera-

lerna i ÅHS styrelse med på att man skulle ha det som det är idag, att styrel-

sen fastställer det.  

16 § har redan diskuterats. Jag har samma uppfattning som ltl Gun Carl-

son. Jag hoppas att man i utskottet tittar på det. 

31 § handlar om studerandehälsovård. Eftersom den här paragrafen är öp-

pen nu så ber jag utskottet att titta på hur det ser ut vad beträffar avgifterna. 

Finns det någon möjlighet under den här paragrafen att öppna upp för de 

studerande som t.ex. är långtidssjukskrivna, långtidssjuka och inte kan stu-

dera på grund av ohälsa, vilket gör att de inte presterar sina studiepoäng så 

att de erhåller studieförmånerna och på det sättet blir de utan inkomst. Då 

ska man ändå komma upp till högkostnadsskyddet på 375 euro. Jag har i hel-

gen blivit kontaktad av personer som faktiskt befinner sig inom den här pro-

blematiken. Jag undrar om det går att göra någonting åt det? Jag hoppas att 

man tittar på den frågan. 

Det finns också en fråga vad beträffar studerandehälsovården. Om man går 

till privat hälsovård får man inte ersättning från FPA. Som man annars som 

studerande får utanför Åland, man har rätt att både få akutsjukvård, det får 

vem som helst, men också rätt till den planerade sjukvården. Men går man 

till privat sjukvård så får man inte ersättning från FPA. Det här är någonting 

som man också borde titta på. Man ska väl inte bli straffad för att man an-

vänder den privata sjukvården och möjliggör för att också andra kommer ti-

digare i kön.  

39 § har också redan diskuterats. Vi har också från vår sida lite problem att 

se att det finns ett reellt behov för hemsjukhusvården när vi redan har hem-

sjukvården. Det är onödigt att man blandar in ytterligare terminologi. 

Jag tycker också att om det finns ett behov av att man öppnar upp för 

kommunernas socialvård och samarbetar i tillämpliga delar kring hemsjuk-

vård och hemvård, då ska man säga det i den här lagen. Om man vill ha en 

funktionell helhet, ett team, runt patienten så ska man tydliggöra den möjlig-

heten i lag. Det tycker jag inte framkommer överhuvudtaget i det här lagför-

slaget. Det är något som vi har diskuterat väldigt mycket här i salen. 

I 42 § ser jag också att det finns en problematik runt vad som är kommu-

nernas behörighet och vad som är ÅHS behörighet eller kompetensområden. 
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Det behöver man titta på. Man bör också titta på vart avgiftningen hör. Tack, 

herr talman. 

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Nu förstår jag inte vtm Lindholms påstående att den 

studerande inte skulle få ersättning från FPA om personen går till pri-

vatläkare? Att FPA inte skulle betala ersättning, bara i dessa fall som 

personen ligger på institution? Det här har jag kan aldrig hört talas om. 

Varför skulle de inte betala det? 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik  

Talman! Frågan är också ny för mig. Men jag har fått den här uppgiften. 

Jag hoppas att man kan titta på den. Jag kan förtydliga frågan inför ut-

skottet. Det är väldigt svårt. Jag har försökt kontakta FPA i den här frå-

gan, men som alla vet så är det väldigt svårt att få tag i FPA.  

Det här är också något för media. Jag ser att media fortfarande är 

kvar här och lyssnar på debatten. Kanske media kan göra en liten djup-

dykning i de här olika frågorna. Det är väsentligt att man känner att man 

får hjälp i de olika situationerna från Åland när man också får studie-

förmåner från Åland, att man är en med bland oss ålänningar. 

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Jag är nästan övertygad om att det inte kan vara så, 

att vi på Åland skulle ha en sådan diskriminering av studerande att man 

inte skulle få ersättning för sina läkarbesök om man går till tandläkare 

eller privat läkare. Jag har en dotter som studerar i Helsingfors och hon 

har just varit till privat läkare och fått ersättning där. Jag tror nästan det 

är hundra procent omöjligt att vi skulle ha det på det viset här. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Katrin Sjögren, replik  

Herr talman! När det gäller hemservice och sammanhållen hemvård så 

ger just 39 § lagstöd för det samarbetet. Det stod uttryckligen i lagpara-

grafen och sedan i sista momentet i detaljmotiveringen. Vi ger lagstöd 

för den sammanhållna hemvården. Sedan efter att pilotprojektet är fär-

digt och vi har gjort en utvärdering så kan det hända att vi behöver in-

föra en egen paragraf om den sammanhållna hemvården. I dagsläget så 

ger den lagstöd för det här samarbetet.  

När det gäller avgiftning så är det hälso- och sjukvårdens uppgift. Det 

handlar om abstinens och det handlar om ganska tung medicinering. 

Avgiftning är hälso- och sjukvårdens uppgift.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Barbro Sundback    

Herr talman! När man gör väljarenkäter i samband med val så är det alltid 

samma svar när det gäller vilken fråga som är viktigast för medborgarna; 

hälso- och sjukvård. Så har det alltid varit. Det är med andra ord det viktig-

aste politikområde som vi behandlar just nu. Därför är det trist att man måste 
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behandla det under en sådan tidsbrist. Det känns på något sätt att vi nu i lag-

tinget ska skynda igenom den här lagstiftningen, som ur medborgerligt per-

spektiv är av största vikt. Därför, herr talman, tar jag mig nog den tid som jag 

tycker att det här behöver. Jag ska trots det försöka att inte vara långrandig. 

Behovet av den här lagen har varit länge stort. Det är mycket viktigt att vi 

nu får en lagstadgad hälso- och sjukvård i landskapet. Det är precis som mi-

nistern sade, enligt grundlag borde vi ha haft en sådan lag för väldigt länge 

sedan, för det är offentlig myndighetsverksamhet i högsta grad och det får 

man inte bedriva utan stöd i lag. Det är hög tid. 

Vi har givetvis haft en lag men den handlar mest om organisation, förutom 

i 2 § som har varit ganska viktig. Det står; ”befolkningen i landskapet har 

utan diskriminering och inom de gränser som står till hälso- och sjukvår-

dens förfogande vid respektive tidpunkt rätt till sådan hälso- och sjukvård 

som vars och ens hälsotillstånd förutsätter”. Den paragrafen fanns ursprung-

ligen med i det förslag som landskapsregeringen skickade ut på remiss. Jag 

har funderat väldigt mycket på varför man har tagit bort den. Den är, som jag 

ser det, en riktig generalklausul; att vars och ens hälsotillstånd förutsätter och 

att det inte får förekommer diskriminering. Den är nu borttagen. Jag frågar 

mig bara varför? 

Istället har man utgått ifrån rikslagen som är kolossalt tjock, närmare 200 

sidor. Det är en lag som i detalj reglerar finländarnas rätt till hälso- och sjuk-

vård och den reglerar också i detalj hur hälso- och sjukvården ska organise-

ras. Det gör inte vår lag, det är närmast en ramlag kan man säga. Till vissa de-

lar innehåller den samma målsättningsparagrafer som i riket. Men den inne-

håller långtifrån lika detaljerad lagstiftning i fråga om hur tjänsterna ska pro-

duceras, av vem osv. Här har vi ramlagstiftning. Man kan redan då fråga sig 

om det här är tillräckligt rättssäkert för ålänningarna? Jag är lite tveksam på 

vissa punkter och jag ska säga i vilka fall. 

De allmänna paragraferna om allt gott som ÅHS ska göra tror jag att alla 

kan vara överens om. 

Det är begreppet välfärd, om man byter ut det begreppet mot social och 

ekonomisk trygghet så kan man höra hur tokigt det blir; ”att främja och upp-

rätthålla hälsa och ett system för social och ekonomisk trygghet”. Välfärd är 

och förblir ett övergripande begrepp för det som man nu närmast menar med 

välfärdsstat. Jag tror att utskottet ska titta på det här begreppet också, som så 

många andra har varit inne på. Jag undrar om det inte är finskans ”hyvin 

vointi” som spelar in här. På svenska är det inte riktigt lyckat. 

Sedan är det detta med hur verksamheten ska bedrivas så att lagstiftningen 

verkligen uppfylls och att medborgarnas önskemål om att få den hälso- och 

sjukvård som de behöver tillgodoses. Där tycker jag nog fortfarande att lag-

stiftningen egentligen inte kan säkerställa det som man utlovar. Jag tror att 

det är ett kardinalfel att ta bort sjukvårdsplanen. Jag säger inte att planen har 

fungerat perfekt. Men det är klart att det måste finnas ett styrdokument som 

är fastslaget helst av lagtinget men åtminstone av landskapsregeringen och 

som tas fram tillsammans med ÅHS och landskapsregeringen. 

Om vi tänker på en förening så varenda en liten förening måste göra en 

verksamhetsplan och en budget. Men ÅHS skulle inte behöva ha någon verk-

samhetsplan, utan en budget med målbeskrivningar. Vi vet att målbeskriv-

ningarna bara är politiskt förpliktande. Inte kan någon säga; ”ja, ja ni upp-

fyllde inte budgetmålen, alltså har ni misslyckats”. Man kan säga det men det 
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har absolut inga följder. Den här utvecklingen inom självstyrelsen finns inom 

flera områden. Vi ska ha en allmän lag som egentligen inte förpliktar till 

någonting och som medborgarna inte kan besvära sig över. Vi har budget-

skrivningar som kanske uppfylls eller ändras eller så uppfylls de inte alls, vil-

ket vi har hundratals exempel på bara under den här mandatperioden. Det är 

ofta ett sätt för regeringen att politiskt uttrycka sin vilja. Det följs inte nöd-

vändigtvis upp, annars skulle vi få ställa misstroenden nästan varje dag som 

vi kommer hit. 

Herr talman! Jag tror nog att man ska skärpa upp detta med hur verksam-

heten inom ÅHS ska styras. Och om det ska vara, som det står här, att det är 

landskapsregeringen som har den allmänna styrningen och övervakningen av 

verksamheten så måste det visas på vilket sätt, inte bara genom några skriv-

ningar här i lagen.  

Många har talat om reglementet och att det är ett internt instrument. Nu 

är det så enligt 2 § att det är landskapsregeringen som ska styra och övervaka 

verksamheten. ÅHS är en underlydande myndighet. Reglementet ska enligt 

den här paragrafen beskriva vilka uppgifter och vilken funktion som myndig-

heten ska ha. Men då måste väl den övervakande myndigheten, som också 

har det politiska ansvaret, fastställda detta reglemente. Det är frågan om att 

klargöra ansvarsområden just mellan landskapsregeringen och ÅHS myndig-

het. Det är då landskapsregeringens ansvar att fastställa ÅHS reglementet. 

Inte att beskriva i detalj hur ÅHS ska fungera, det gör myndigheten själv. Den 

överordnande myndigheten måste fastställa reglementet. Det är alldeles 

klart, tycker jag.  

Vi har ju inte två myndigheter på samma nivå, landskapsregeringen och 

ÅHS. De är hierarkiskt beroende av varandra.  

Angående styrelsens sammansättning, det är alldeles klart att om det ska 

finnas ett politiskt ansvar i styrelsen så ska den vara representerad av folkets 

ombud, dvs politiker. Det är ju viktigt att just den myndigheten är politiskt 

ansvarig. Det kallas för korporativistisk demokrati när man börjar utse någon 

slags organisationsrepresentant eller någon som har speciell utbildning osv. 

Det är ju sådant som ska finnas inom förvaltningen. Nu ska man inte igen 

börja blanda ihop det här med dem som har det professionella ansvaret och 

de som har det politiska ansvaret. Det finns tyvärr alltför många politiker på 

Åland som nog vill sitta i styrelser, men de vill att några professionella ska ut-

reda och säga vad de ska tycka och tänka. Där skulle vi behöva en förstärk-

ning av utbildningen av politiker.  

Herr talman! Nu ska jag prata om innehållet i hälso- och sjukvården. Om 

vi får den här lagen och inte sätter till mera pengar och vi tar bort hälso- och 

sjukvårdsplanen, hur tror ni det blir med förändringarna i hälso- och sjuk-

vårdens innehåll? Inte ändrar det någonting. Det måste liksom till klara be-

slut. Vad ska man fatta de besluten på basen av om inte en sjukvårdsplan, så 

någon annan plan och så måste det finnas pengar. Annars kvarstår tre oklara 

frågor som vi har fortsättningsvis.  

Den första är samarbetet som man pratar om. Det har vi diskuterat flera 

mandatperioder nu. Vi vet att tjänstemännen här på regeringssidan vill att vi 

ska ha det som i Finland vad gäller ansvaret för hälso- och sjukvård speciellt 

för de gamla men också för personer med funktionsnedsättningar som bor på 

kommunala institutioner. Då är det lättast. Tjänstemännen är rädda för att de 

boende ska gå miste om FPA-rättigheter som tillkommer dem som i Finland 
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bor på s.k. anstalter, som låter förfärligt. Det betyder att man har service 

dygnet runt med omsorg och vård. Visst skulle det vara enkelt om vi skulle ha 

det som riket med FPA och allting, men vi har det inte så. Det går inte in i hu-

vudet på folk här i huset! All hälso- och sjukvård ansvarar ÅHS för. Det finns 

inte en enda person i kommunens förvaltning som är anställd för att ansvara 

för hälso- och sjukvård i kommunerna. Det finns inte det. Eller ska kommun-

direktörerna ytterst ha ansvar för vården på De Gamlas Hem eller på Tro-

bergshemmet? Det är det som är utgångspunkten för hela vår organisation. 

Det är det som vi måste ta fasta på och inte hålla på med den här pseudode-

batten om gränsdragningsproblem. Det är inget gränsdragningsproblem. Det 

är så tydligt som det kan vara; all hälso- och sjukvård ansvarar ÅHS för. 

Kommunerna har ingen hälso- och sjukvård, vare sig formellt enligt la-

gansvar och de har inte heller professionella som kan ta ansvaret. Vad ska 

man då göra? Ja, man måste utgå ifrån att ÅHS också ansvarar för hälso- och 

sjukvården för dem som bor på kommunala institutioner. De bor där ur 

kommunens synvinkel, att de behöver vård spelar inte någon roll om de bor 

på institution, i egnahemshus eller i hyreshus. Det är samma producent som 

så ska ge dessa människor hälso- och sjukvård. Om de inte själva kan gå till 

sjukhuset eller om det ska organiseras på något annat sätt så måste man av-

tala mellan kommunerna. Man kan inte i en lag om ÅHS skriva in att kom-

munerna ska ha ett hälso- och sjukvårdsansvar. Det är nu såsom det är. 

Det här löser inte den problematiken. Det kommer att fortsätta. Ytterst 

handlar det om vem som ska betala. ÅHS ska betala. De som bor på institut-

ion är lika fullvärdiga som vi som går eller kör bil till ÅHS för att få hälso- och 

sjukvård. Det är ingen skillnad i den aspekten.  

Man försöker krångla till det i någon slags ändring av socialvårdslagen, 

icke sjukhusvård, men all vård är producerad av ÅHS idag. 

Herr talman! För det andra löser det här inte skärgårdsbornas hälsovård, 

inte hur vackra motiveringar man än har i de allmänna motiveringarna. Om 

inte den politiska viljan finns, att alla i stort sett ska ha det lika dåligt i alla 

skärgårdskommuner, så förblir det så. Det är en ren politisk fråga hur vi för-

delar de här resurserna och vilka rättigheter som vi tycker att skärgårdsborna 

ska ha. Vi har länge tyckt att det inte är bra som det är idag. Med den här la-

gen kommer det inte automatiskt att bli bättre. 

Den tredje och mycket viktiga frågan gäller tand- och munhälsovården. Det 

är för oss obegripligt att det här lagtinget inte ger motsvarande förmåner i 

fråga om tand- och hälsovård som man har i riket. Enligt självstyrelselagen är 

det givet att så borde vara fallet. Jag tycker nog att man inte kan resonera på 

det viset att om vi har bättre utbud av hälso- och sjukvårdstjänster på BB så 

kompenserar det att vi inte har allmän mun- och tandvård. 

För inte så länge sedan kom det ut en mycket bra bok av en professor vid 

Karolinska Institutet, Björn Klinge, som visade att tänderna och munnen är 

så viktiga organ i människan. Det är inte bara att man kan få följdsjukdomar, 

hjärtproblem och allt möjligt annat om man har problem med tänderna, det 

är även en social fråga. Den som inte har bra tänder har det svårare i livet på 

alla sätt och vis; att få jobb och framgång i det sociala livet. Det är oerhört 

stigmatiserande för den som inte får den tandvård som man behöver. Detta 

har man kommit till redan för länge sedan i omkringliggande regioner, men 

hos oss vill majoriteten fortsättningsvis utreda och utreda.  
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Vi kommer att föreslå i utskottet att paragrafen om mun- och tandhälso-

vård ändras så att den får motsvarande skrivning som i riket. Det är ju det 

som man har gått in för i alla andra fall, att det motsvarar rikslagstiftningen. 

Det kommer att innebära kostnader, det går inte att genomföra genom be-

skrivning och det går kanske inte så snabbt. När vi gör en sådan här omfat-

tande lagstiftning och lämnar bort allmän mun- och tandvård så tycker vi att 

det är närmast skamligt. Hur kan lagtinget förbigå ålänningarnas rätt till all-

män mun- och tandvård?  

Jag har några andra bemärkningar. Det gäller patienternas rätt vad gäller 

information om journaler. I den här lagstiftningen är det väldigt kort skrivet. 

Jag hoppas att man tittar på rikets lagstiftning. I vårt lilla samhälle måste 

sekretessen förstärkas. I rikslagen får man inte ens föra information från en 

verksamhet till en annan verksamhet. Det skulle betyda hos oss att kirurgen 

inte får informera psykiatrin eller tvärtom utan patientens medgivande. Nu 

säger man att det är beaktat kanske eller någonting sådant. Jag tycker nog av 

det måste stå tydligare i lag.  

En sista sak, herr talman, i den finska lagen finns det en intressant kom-

mentar, en internationell bedömning av den finländska hälso- och sjukvård 

där man ger den kvalitativt högt betyg. Men, på en punkt finns det anmärk-

ning; de enskilda patienterna har väldigt liten valfrihet och rätt att själva välja 

var de ska söka sin hälso- och sjukvård. Hos oss, där vi bara har ett enda 

sjukhus, är det ännu svårare. Här tycker jag att utskottet ska fundera på om 

man inte kan utöka patienternas rättigheter vad gäller att välja hälso- och 

sjukvård. Det kunde vara hälsosamt för vårt sjukhus om det blir utsatt för en 

viss konkurrens av patienterna. Tack, herr talman. 

Ltl Gun Carlson, replik   

Tack, herr talman! När det gäller vård kontra sjukvård och ÅHS ansvar 

så vill jag erinra om att det står någonting väldigt viktigt på sidan 23 om 

den öppnade paragrafen om socialvården. Man talar om att det ska vara 

en enhetlig vårdtyngdsmätning som kan omfattas i hela landskapet. 

Vård ges på olika nivåer. Man måste kunna bestämma de nivåerna. Man 

har lite väl hjälp av vårdtyngdsmätning, det är ändå svårt. Det är ett sätt 

att lösa det här. 

När det gäller det första som ltl Sundback började med så vet jag inte 

riktigt om jag hörde dåligt. I 1 § 3 punkten står just detta som ltl Sund-

back efterlyste; ”att säkerställa att hela befolkningen i landskapet” osv. 

Det är ju med där. Jag ville bara kontrollera upp att jag förstod rätt.  

Ltl Barbro Sundback, replik    

Tack för den sista kommentaren. Det är möjligt att man har fört in mot-

svarande paragraf som finns i 2 § i den gällande lagen. Det är bra att få 

den informationen.  

Detta med gemensamma vårdtyngdsmätningar, det har man ju inte 

idag heller. Via den här lagstiftningen kan man inte föreskriva vad de 

sociala myndigheterna ska göra i kommunen. Det där måste nog lösas 

på något annat sätt. Dessutom är det ju inte kommunerna som ska sköta 

vården. Kommunerna ska sköta boendet.  
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Ltl Gun Carlson, replik   

Herr talman! Ingen kan dra gränsen mellan vård och sjukvård. Om man 

matar en patient som inte längre vill äta för att den ska dö eller av någon 

annan anledning är det då sjukvård eller vård?  

(från salen Ltl Barbro Sundback  

Omsorg) 

Vad är skillnaden? Jag tycker att man ska vara lite försiktig att uttala sig.  

Jag ville ännu kommentera ÅHS planen som försvinner eftersom det 

mesta av ÅHS planen nu förs in i lag. Jag anser fortfarande att ÅHS kan 

anpassa sig till landskapsregeringens budgetframställning, skriva in 

målsättningar, de kan kalla det planer om de vill. Det ska gå att läsa 

både de långsiktiga och kortsiktiga målsättningarna samtidigt som man 

läser budgeten och budgetbegäran. Det kan man göra om man går in för 

det. Jag hoppas att vi kan göra det inom ÅHS styrelse. Sedan vad gäller 

uppföljningar om man kunde verkställa det syns i verksamhetsberättel-

sen och i bokslutet.  

Ltl Barbro Sundback, replik    

Om man inte har tydliga styrdokument så är det väldigt svårt att lösa 

verksamhetsberättelsen. Jag upprepar bara, även för den minsta lilla 

Fuchsiaförening kräver lagstiftningen att föreningen ska ha en verksam-

hetsplan. De ska också ha en budget för att inför sina medlemmar kunna 

visa att de har utfört det som man har beslutat om på medlemsmötet i 

demokratisk ordning. Det skulle motsvara lagtinget det. Men på det här 

sättet avsäger sig lagtingets ett stort ansvar för långsiktigheten i vården.  

Sedan detta med omsorg och sjuk- och hälsovård av de äldre, så är det 

inte så här svårt för sjuksköterskorna men framförallt vill förvaltningen 

få det att låta så. Det är ganska tydligt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson, replik  

Herr talman! Liksom ltl Carlson här i sista repliken så noterade jag att 

det föreligger ett missförstånd när det gäller den här planen. Det är 

alltså ett förslag ifrån ÅHS att göra den här beställningen från landskap-

et väldigt tydlig och tydligare än idag, där den har funnits blandad i 

budgettexten och i planen. Enligt det här förslaget uppgår planen till 

stora delar i landskapslagen, i en kommande landskapsförordning och i 

budgettexten, som då kommer att vara landskapsregeringens och lag-

tingets beställning till ÅHS av hälso- och sjukvård. Det är status quo när 

det gäller styrdokumenten när en förenkling och sammanslagning sker. 

Budgettexten ska enligt förslaget och enligt det nya reglementet på ÅHS 

vara ÅHS verksamhetsplan, som dessutom är godkänd av landskapsre-

geringen. 

Ltl Barbro Sundback, replik    

Jag vet inte om jag hörde fel, men jag tyckte att ltl Roger Jansson sade 

ÅHS beställning? Men det är ju landskapsregeringen som har den all-

männa övervakningsplikten och styrningen över hälso- och sjukvården. 
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Men det kanske kan kännas från styrelsens sida att det lite är tvärtom 

just nu. Det är det som jag menar att är helt fel, ÅHS ska inte styra sig 

själv. På basen av lagstiftningsbestämmelserna kan man ju driva verk-

samheten lite hur som helst. Det är inte ett tillräckligt detaljerat styrdo-

kument. Jag tror inte alls att det blir bra med bara budgetskrivningar. Vi 

har ju haft budgetskrivningar nu också och vi har budgetbeskrivningar 

på många områden, men det mesta är prat. 

Ltl Roger Jansson, replik  

(Mikrofonen ej påslagen, hörs ej.)  

Det här lagförslaget har naturligtvis tillkommit i ett samarbete mellan 

organisationer och landskapsregeringen. Man har varit fullständigt 

överens om hur man gör det här. Även inom ÅHS styrelse har man varit 

fullständigt överens om att det är onödigt att ha ett dokument som inte 

behövs när dokumentet finns i andra dokumentet, vilket är klart och 

tydligt angivet i det nya reglementet och i det här förslaget till lag. Land-

skapet styr med landskapslag, landskapsförordning och budgettext. Den 

budgettexten får vara hur detaljerad som helst. Landskapsmyndigheten 

bestämmer över ÅHS. 

Ltl Barbro Sundback, replik    

Ja, ltl Roger Jansson pratar om regeringens beställning. Inte är det nå-

gon beställning när man skriver budgetmotiveringar. Det är lagtinget 

som beslutar och på basen av budgeten ger man åt regeringen godkänt 

för vissa saker och andra saker ger man inte godkänt för. Men var är be-

ställningen? Hur ska den beställningen gå till? Som jag ser det idag så 

förekommer det inte av regeringen någon fungerande övervakning eller 

styrning. Jag har fått svaret att ÅHS får lagtingets beslut för kännedom.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Jag håller inte alls med ltl Sundbacks resonemang om att 

reglementet ska fastställas av regeringen. Jag tycker att det mera är ett 

internt arbetsdokument som styrelsen har inom ÅHS. ÅHS arbetet styrs 

mer av lagar och förordningar som regeringen stiftar. Jag tycker inte alls 

att reglementet måste fastställas av regeringen. Det räcker att styrelsen 

fastställer reglementet.  

Ltl Barbro Sundback, replik    

Herr talman! Reglementet regleras i den här lagen. Det är ju med den 

här lagen som regeringen ska styra verksamheten. Eftersom myndighet-

en är underordnad regeringen som ska styra, så bör ju rimligtvis den re-

geringen ha möjlighet att säga om de tycker att reglementet baserar sig 

på lag, att de fullföljer de intentioner och bestämmelser som man har. 

Det är ju en fråga om delegering. Ofta här i debatten hör man nästan att 

om det är tvärtom. Det är ÅHS styrelse som driver hälso- och sjukvård 

på Åland. Men det politiska ansvaret har regeringen och ytterst lag-

tinget. Jag tror nog att det där är lite introvert sett. Det är ju styrelsens 
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representanter som själva tycker att de ska besluta om reglementet. Alla 

fyra här som har uttalat sig sitter själv i styrelsen. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Tack, herr talman! Det är säkert så. Det verkar nästan som att det är 

bara styrelsemedlemmar som begriper vad det handlar om. Jag tycker 

faktiskt att man ställer till det för arbetet, både för styrelsen och för re-

geringen, om det ska gå fram och tillbaka här. Man kan inte ändra i reg-

lementet men man ska fastställa det. Om man inte fastställer det så kan 

man ställa till en massa oreda precis i onödan. Man har sin makt över 

styrelsen ändå, för man har tillsatt den och kan avsätta den precis när 

som helst.  

Ltl Barbro Sundback, replik    

Förut var det vanligare. Eftersom ÅHS styrelse är tillsatt av regeringen, 

är en underordnad myndighet och man gör ett reglemente så ska laglig-

het fastställas av den överordnande myndigheten. Det kan inte vara så 

att den underordnade myndigheten säger hur de i ÅHS ska bedriva 

verksamheten när det gäller vilka frågor man ska sköta om och hur man 

ska driva administrationen. ÅHS är och förblir en del av hela landskaps-

förvaltningen, men med en ganska stor och omfattande självstyrelse. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Katrin Sjögren, replik  

Herr talman! Det som ltl Sundback efterlyste om icke diskriminering 

finns bl.a. i 15 §. Det stipuleras; ”vården ska ges med respekt för alla 

människors lika värde och för den enskilda människans värdighet”. I 

detaljmotiveringarna står; ”man ska behandla andra människor på ett 

likvärdigt sätt. Det är mycket viktigt att detta efterföljs och genomsy-

rar hela verksamheten vid ÅHS”. 

Att det här skulle vara en ramlag stämmer inte. Det här är en detalj-

lag. Jämför man med riket så har man helt andra saker som man stipu-

lerar i rikslagstiftningen. Det handlar om samarbete mellan samkom-

munerna, centralisering, specialiserad sjukvård, forskning, universitets 

sjukhus, utbildningsersättning och vård av vårdplatsen. Det är så otro-

ligt mycket mera som man måste lagstifta om i rikslagstiftningen som vi 

inte behöver göra här på Åland. 

Ltl Barbro Sundback, replik  

Herr talman! Det är kanske en akademisk fråga. Inte tycker jag att det är 

så hemskt viktigt om man kallar det för en ramlag. Det kan ju betyda 

väldigt mycket. Det är en hel del väsentligheter som man står i beråd att 

ta upp i förordning; vad man ska ta in i studerandehälsovården, före-

byggande tandvård för barn och unga och medicinskt rehabilitering osv. 

Därför tycker jag att det här inte är en så detaljerad lagstiftning som 

man skulle önska sig i en sådan här fråga ur medborgarnas synvinkel. 

Minister Katrin Sjögren, replik  

Herr talman! Men det är ju det som jag försöker säga, det har varit ett 

jättearbete. Arbetet kommer att behöva fortsätta för nästa landskapsre-
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gering. Det är inte ändamålsenligt att ha hjälpmedel stipulerade i lag-

stiftning. Det handlar om förordningar som man snabbt ska kunna 

ändra så att de lever med verkligheten. När det gäller innehållet i hälso- 

och sjukvård till de studerande så där händer det ganska mycket. Vi har 

flera förordningar som vi måste få på grej och också speciallagar; 

mentalvårdslag och lag om servicesedlar.  

Sedan det som ltl Sundback eftersträvar att vi ska förbättra tandvår-

den. Vi hann inte med detta. Men vi behöver titta på hur vi ska göra det. 

Lagen om allmän tandvård kom 2005. Förra landskapsregeringen 

gjorde ingenting i den frågan. 

Ltl Barbro Sundback, replik    

Ja, det var tur att det fanns en regering före den här, annars skulle det 

ha varit närmast perfekt har jag förstått. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Angående 17 § om patientuppgifter, ltl Sundback tror 

att Ålands hälso- och sjukvårds sammanhållande journalföring skulle 

betyda att tystnadsplikten inte är bruklig. Inte betyder det att alla i per-

sonalen kan titta i patientens psykiatriska journal, medicinska journal 

eller kirurgiska journal. Man har sina områden. När det gäller psykiatrin 

så har man absolut inte någon tillgång och rättighet om man jobbar 

inom somatikern. Som personal har man ju sina rättigheter att gå in i 

journaler. Men vi ska titta närmare på det i utskottet. 

Ltl Barbro Sundback, replik    

Ja, det är det som jag är ute efter. Jag vill att man tittar på det. Om man 

jämför med motsvarande riksbestämmelser så är den här bestämmelsen 

väldigt kortfattad.  

Jag känner till personer som har blivit utsatta för det här, därför är 

jag särskilt mån om det. I vårt lilla samhälle kommer det mesta ut ändå. 

Det ska inte komma ut den här vägen åtminstone. 

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Jag känner också till hur det är riket. Där kan den 

hårda tystnadsplikten nästan vara för hård. För t.ex. svårt sjuka männi-

skor när de först har blivit opererade i specialsjukvården och sedan ska 

till hälsocentralen för någon annan behandling så vet inte hälsocen-

tralen alls vad som har hänt. Patienten måste förstå att man ska begära 

att få alla papperen med sig hela tiden vart de än vänder sig och det får 

man inte någon information om i riket. Jag har personlig erfarenhet av 

det och det var inte alls bra.  

Ltl Barbro Sundback, replik    

Jag vill bara påminna ltl Sirpa Eriksson vad jag var ute efter. Om in-

formationen ska föras vidare till andra verksamheter eller experter så 

ska patientens medgivande föreligga. Det tror jag är någonting helt an-

nat än det som vi fick beskrivning på här nu.  
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Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Diskussion avbryts och återupptas vid näsa plenum in-

kommande onsdag. De talare som finns på talarlistan kvarstår.  

Första behandling 

7 Ändring av djurskyddslagen 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 11/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 18/2010-2011) 

Ärendet avförs och upptas på nästa plenum. 

Enda behandling 

8 Europeiska unionen och Åland – prioriteringar år 2011 och verksamhet år 2010 

Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande (Sjpn 2/2010-2011) 
Landskapsregeringens meddelande (M 2/2010-2011) 

Ärendet avförs och upptas på nästa plenum.  

Enda behandling efter bordläggning 

9 Funktionshinder, rehabilitering och hjälpmedel 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 10/2010-2011)  
Vtm Gun-Mari Lindholms m.fl. hemställningsmotion (HM 51/2007-2008) 
Vtm Gun-Mari Lindholms m.fl. hemställningsmotion (HM 35/2009-2010) 
Vtm Gun-Mari Lindholms m.fl. hemställningsmotion (HM 36/2009-2010) 
Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion (HM 41/2009-2010) 
Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 43/2009-2010) 

Ärendet avförs och upptas på nästa plenum.  

Enda behandling 

10 Sophantering, solceller, miljövänlig städning och energisparåtgärder 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 12/2010-2011) 
Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 37/2007-2008) 
Ltl Danne Sundmans m.fl. hemställningsmotion (HM 2/2008-2009) 
Ltl Anders Erikssons m.fl. hemställningsmotion (HM 15/2008-2009) 
Ltl Fredrik Karlströms m.fl. hemställningsmotion (HM 44/2008-2009) 
Ltl Danne Sundmans m.fl. hemställningsmotion (HM 26/2009-2010) 
Ltl Mika Nordbergs m.fl. hemställningsmotion (HM 34/2009-2010)   

Ärendet avförs och upptas på nästa plenum.  

Remiss 

11 Studiestöd i svenska kronor 

Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 22/2010-2011) 

Ärendet avförs och upptas senare. 

Remiss 

12 Skydd av maträtter 

Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 23/2010-2011) 

Ärendet avförs och upptas senare. 

Remiss 

13 Underlätta nyanställningar för särskilt utsatta grupper 

Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 3/2010-2011) 

Ärendet avförs och upptas senare. 
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Remiss 

14 Förnyad tobakslagstiftning 

Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 39/2010-2011) 

Ärendet avförs och upptas senare. 

Remiss 

15 Forum för mental hälsa 

Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion (HM 43/2010-2011) 

Ärendet avförs och upptas senare. 

För kännedom 

16 Ny styrning av Ålands polismyndighet 

Landskapsregeringens framställning (FR 29/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum den 6 juni. 

17 Ny kommunalskattelag 

Landskapsregeringens framställning (FR 30/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum den 6 juni. 

18 Ålands turismstrategi 2012-2022 

Landskapsregeringens meddelande (M 5/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum den 7 juni. 

19 Stöden till bildningsförbunden 

Ltl Roger Janssons enkla fråga (EF 25/2010-2011) 

Svar på en enkel fråga ska ges inom tio dagar efter det landskapsregeringen tagit emot 

frågan. Om frågan inte kan besvaras ska landskapsregeringen meddela det till lagtinget 

och ange orsaken till att svar inte ges.  

Plenum slutar  

Nästa plenum hålls 01.06.2011 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 

17.20). 
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Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 06.06.2011. Godkänt. 

Remiss 

3 Ny landskapslag om hälso- och sjukvård 

Landskapsregeringens framställning (FR 28/2010-2011) 

Fortsatt behandling. Diskussionen avbröts den 30.05.2011 då lagtinget beslöt att ären-

det ska remitteras till social- och miljöutskottet. Kvar på talarlistan var lagtingsledamö-

terna Roger Jansson, Anders Eriksson och Ulla-Britt Dahl.  

Diskussion. 

Ltl Roger Jansson  

Tack, herr talman! Jag vill först uttrycka min tillfredsställelse över landskaps-

regeringens arbete med den här lagframställningen. Det är bra jobbat! Jag 

har dessutom avlyssnat remissinstanserna och dem som har lämnat syn-

punkter. Man har försökt anpassa formuleringarna utgående från det och 

man har också gjort de nödvändigaste korrigeringarna i framställningen. 

Jag har personligen varit ordentligt engagerad i detta genom ordförande-

skapet i ROR-gruppen, den grupp som ÅHS hade för att se över organisation-

en inom ÅHS. Det resulterade då i ganska stora förändringar när det gäller 

ansvar. Ansvar och makt ska följa varandra inom ÅHS. Klinikledningarna ska 

breddas och göras mera demokratiska. I det sammanhanget hade vi orsak i 

det arbetet att komma med förslag till en hel del ändringar i landskapslagen 

och åstadkomma en tydligare och enklare beställning av hälso- och sjukvård 

från landskapsregeringens och lagtingets sida. Tidigare har det varit en dub-

blering av arbetet på det sättet att samma text har återfunnits i planen som i 

budgeten när det gäller det kommande verksamhetsåret. Det är ju en helt 

onödig byråkratisk situation. Att man har samma text i två framställningar är 

förvillande för varje person som ska ta del av det. Dessutom har planen inne-

hållit sådant som absolut behöver vara på lagnivå. Därför har det också fun-

nits en oklarhet i hierarkin när det gäller beslutsrätten över ÅHS. Det har bli-

vit råddigt på det sättet.  

Den här framställningen beaktar det synnerligen viktiga grundkriteriet för 

ÅHS tillblivelse. Trots att ÅHS har över hälften av landskapets alla anställda 

ska den ändå ha en väldigt långtgående självstyrelse. Den är den längst gå-

ende självstyrelsen som finns av alla organ under landskapsregeringen. Det 

har man inte slagit sönder i den här framställningen och det är grundläg-

gande bra.  

Man har gjort det som var nödvändigt. Man flyttar upp till lagnivå sådant 

som ska vara på lagnivå. Man möjliggör att ha en landskapsförordning för så-

dant som ska finnas på den nivån. Därmed blir styrmedlen för lagtinget land-

skapslagen och budgeten, den årliga beställningen. Landskapsregeringen har 

dessutom landskapsförordning i sin hand. Under det har den självstyrande 

organisationens styrelse ett reglemente och detaljstyrningar i övriga doku-

ment som man kan använder sig av.  

Jag ska vara relativt kortfattad idag efter denna allmänna inledning och gå 

igenom några av paragraferna, där jag menar att vi i social- och miljöutskot-

tet bör överväga eventuella smärre förändringar. 

Den första gäller att det saknas en definitionsparagraf. Det är förvånande i 

dagens lagberedning att man inte tar det med. Numera har alla gått in för det. 

Jag vet inte om det är EU-medlemskapet som gör det, men här saknas defi-



  

1104 

nitionsparagraf. Det har redan tagits fram flera frågor kring vissa definitions-

behov. Det gäller begreppet sjukvård, det gäller begreppet hemsjukhusvård 

och kanske också hemsjukvård. Det gäller begreppet institution, det gäller 

begreppet välfärd och listan kan säkert göras längre. Det där måste utskottet 

titta på.  

Sedan gäller 8 § reglementet. Flera talare före mig har varit inne på att det 

är ett nivåmisstag från lagberedningens och landskapsregeringens sida, som 

jag inledningsvis i min allmänna presentation angav. Lagtinget och land-

skapsregeringen har alldeles tillräckliga styrinstrument för att styra ÅHS. 

Som känt är ministerstyre förbjudet i vår lagstiftning. Därför är det väldigt 

viktigt att man är noggrann med de här frågorna. Lag, förordning, budgetin-

nehåll, beställning och avgränsning i budgeten är de medel som vi har på 

självstyrelsenivå, resten hanteras av organisationen.  

Högst i organisationen när det gäller hierarkin i besluten ligger den sty-

relse som är utsedd. Där ska man då besluta om den inre organisationen. 

Det nya reglementet är utformat just med den här juridiska hierarkin klar-

lagd. Det som ska finnas på landskapsregeringens beslutsnivå eller lagtingets 

beslutsnivå ska inte finnas i reglemente, om man inte kopierar något som 

finns på den högre nivån. 

Då blir det barnsligt, ursäkta uttrycket, att ett sådant dokument ska fast-

ställas av landskapsregeringen eftersom det innehåller massor av detaljer. 

Det är massor med detaljer om hur olika verksamheter ska benämnas och 

fungera på golvet inom ÅHS. Det är ingenting som landskapsregeringen i 

plenum ska sitta och göra bedömningar i. Det är hierarkiskt fel att göra på det 

här sättet, som jag ser det.  

Om man vill ta bort självstyrelsen från ÅHS så då förstår jag det, men det 

föreslår man inte. 

12 § talar om ändringar i organisationen. Det är samma där, det finns i reg-

lementet. Det viktiga är att alla större förändringar som görs inom ÅHS ska 

finnas i årsbudgeten och i den text som också anges för de kommande åren. 

Det här är liksom tårta på tårta. 

I 16 § gäller enhetliga grunder för vård. Där föreslår jag också att utskottet 

ska fundera över att tillämpa de riksomfattande enhetliga grunderna. Jag an-

ser att vi ska tillämpa de åländska fastställa grunderna i de flesta fall. Här 

hade också ltl Gun Carlson och vtm Gun-Mari Lindholm samma uppfattning. 

I 24 § är det också tårta på tårta, ändringar i verksamheten. Återigen, för 

tredje gången sägs att den ska fastställas för landskapsregeringen. Det räcker 

om det sägs på ett ställe och det är huvudsakligen i budgeten som det sägs. 

Kollegan Gun Carlson nämnde också 25 §. Jag vill också nämna att vi inte i 

ÅHS-lagen kan styra kommunernas verksamhet. Det är ett misstag som är 

gjort i lagberedningen. Jag antar att utskottet har orsak att stryka styrningen 

av kommunerna i 25 §.  

Sedan en mera storpolitisk fråga i 32 § som stadgar om företagshälsovård. 

Första momentet är alarmerande utformad; ”för arbetstagare som arbetar i 

landskapet ska Ålands hälso- och sjukvård ordna företagshälsovård i enlig-

het med 12 § lagen om företagshälsovård.” Det är ett orimligt åtagande för 

ÅHS del. Jag hoppas att vi i utskottet kan titta på det och komma till att det 

här uppdraget måste avsmalnas. Det är klart att privat sektor ska vara väsent-

lig. Idag har privat sektor hand om huvuddelen av företagshälsovården. Till 
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och med landskapet och vår företagshälsovård här i lagtinget är skött av ett 

privat företag. 

38 § är en viktig principfråga. Jag tror att kollegan Barbro Sundback och ltl 

Gun Carlsson också var inne på den frågan. När det gäller oss äldre och vår 

vård, när vi är hemma så är det kommunens ansvar att sköta hälsovården för 

oss och en del av hemsjukvården, medan huvuddelen av hemsjukvården 

sköts av sjukskötare inklusive läkare från ÅHS. Om vi blir krassligare, men 

ändå hör till socialvården, och flyttar in på institution så då ska nya regler 

gälla. Då är det kommunen som plötsligt ska stå för sjukvården i form av 

läkarkompetens. Det här har vi länge diskuterat politiskt. Jag har framhållit 

hur fel det är principiellt. Det är inte korrigerat i det här lagförslaget. Det 

finns orsak för utskottet att titta på det. 

Däremot har man i lagförslag nr 2, om socialvårdslagen, gjort bra formule-

ringar. Men precis som ltl Gun Carlson sade här tidigare så är det lite oklart 

vad beteckningarna betyder; institution, omsorg, sjukhusvård och sjukvård. 

Med den bristen korrigerad i ÅHS-lagen så tror jag att man ska kunna leva 

med det här förslaget som finns i lagförslag nr 2.  

Sedan 30 §, mun- och tandvård, jag upprepar det som jag har sagt tidigare. 

Det är inte några som helst problem att säkerställa att alla som idag behöver 

tandvård och som av ekonomiska skäl inte kan få tandvård eller av andra 

hälso- och sjukvårdsskäl inte kan få tandvård så möjliggör nuvarande regel-

verk det och faktiskt också genomför det. Det har vi kunnat konstatera i ÅHS 

styrelse. Vill man absolut ha samma system som i riket och samma så kallade 

garanti från offentlig sektor sida så är det inte frågan om några stora föränd-

ringar som behövs i lagstiftningen och sannerligen nästan inga förändringar 

alls i den praktiska verksamheten. Det är särskilt socialdemokraterna som 

har begärt det här. Jag ser inte alls några problem att åstadkomma allmän 

tandvård "hasta la vista". Men, för utskottet skulle det innebära en lagbered-

ning som är ganska långtgående och det ska vi inte syssla med i utskottet. 

Därför får vi nöja oss med det som landskapregeringen säger att det här får 

komma senare. Jag vill återigen understryka att det faktiskt inte är ett stort 

praktiskt problem. Ingen ålänning ska kunna skylla på sociala och ekono-

miska faktorer för att de inte får hjälp med sina tänder på ÅHS. Den som sä-

ger det far fram med osanning, ursäkta ordvalet kollegan Sundback. 

Jag hade en sak till, 51 § som är en teknisk fråga. Utskottet kommer att få 

ta del av sakkunskapen här. Rättsmedicinska obduktioner faller inte under 

vår behörighet. De kommer i fortsättningen inte att utföras av ÅHS. Det 

kommer att utföras genom riksmyndigheternas försorg. Därför måste 51 § ju-

steras, men det är teknik. Tack, herr talman. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Jag gläder mig verkligen att ltl Roger Jansson, som 

också sitter i social- och miljöutskottet, delar uppfattningen om hälso- 

och sjukvården för de äldre, att personer med funktionshinder av olika 

skäl behöver få mycket stöd där de bor och att behörighetsgränsen 

måste klargöras en gång för alla. 

Jag ställde mig lite frågande till det som ltl Roger Jansson väldigt ka-

tegoriskt sade i början av sitt inlägg, att ministerstyre är förbjudet på 

Åland eller hur orden föll. Det intresserar mig. Jag tycker att vi borde 
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lyfta hela diskussionen om ministerstyre. Jag skulle gärna vilja veta på 

vilken grund ltl Jansson påstår att det är förbjudet? 

Ltl Roger Jansson, replik 

Om talmannen tillåter en liten utvikning, men på det sättet hör det hit 

för att jag nämnde själv att ministerstyre över ÅHS inte får förekomma. 

Ja, den lagstiftning som jag själv var med om på 90-talet och tog fram 

var väldigt tydlig på den här punkten. Sedermera när jag har varit från-

varande har den förändrats, men min uppfattning är att inte när det gäl-

ler frågan om ministerstyre. Hierarkin i landskapsförvaltningen är klar i 

lagstiftningen så att de politiska besluten, ministrarnas arbeten, görs på 

basen av föredragningar med beredda ärenden, antingen på enskild fö-

redragning eller i plenum. Där har ministrarna sin formella styrrätt, se-

dan har man möjlighet att diskutera med cheferna för de olika enheter-

na och avdelningarna om att man har en viss målsättning. Man kan inte 

gå in och säga hur det ska göras. Jag menar att där är lagstiftningen 

klar; någon tjänsteman är chef för varje avdelning och enhet där det 

jobbar tjänstemän, det är uttryckligen inte någon politiker som är chef. 

Det finns andra system i Norden, men inte på Åland. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Som sagt, detta är en fråga som kanske inte kan avhandlas i en replik. 

Då finns det inte ett uttryckligt förbud utan det är en hierarkisk struktur 

som på något vis ska motverka ministerstyret. Vi får lämna det till en 

annan gång. 

Det är viktigt att vi får en enhetlig uppfattning vilken typ av organisat-

ion ÅHS är. ÅHS är inte en självständig organisation. I så fall måste nog 

den här lagstiftningen skrivas om. Det står i 2 § "hälso- och sjukvården i 

landskapet tillhandahålls av myndigheten Ålands hälso- och sjukvår-

den." I tredje momentet talar man om att hälso- och sjukvården är un-

derställd landskapsregeringen. ÅHS är ju ett förvaltningsorgan under 

landskapsregeringen som äger att styra och övervaka ÅHS.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag har inte hört någon säga att ÅHS skulle vara en själv-

ständig organisation, allra minst jag. Jag har alltid använt mig av ordet 

självstyrande och ÅHS styrs av lagstiftningen. Styrelsen och förvaltning-

en inom ÅHS ges sådan befogenhet och sådant ansvar som lagen anger, 

det är en överflyttning av befogenheter och ansvar ifrån landskapsrege-

ringen. Därmed blir det en självstyrande enhet. I det här fallet är den 

mera självstyrande än Ålands högskola, som är en annan självstyrande 

enhet. Vi har numera i vår lagstiftning flera som har givits den formen. 

ÅHS är, under landskapsregeringen, det mest självstyrande organet av 

våra självstyrande organ. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Jag vill bara understöda ltl Janssons kraftiga uttryck om 

att det är fel att regeringen fastställer ett reglemente för ÅHS. Det var 

bra sagt. 
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Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Tack för det stödet. Ska det stödet bli kraftfullt så måste 

man alltid ha en motivering med, vilket jag hade. Det är fel när det gäller 

hierarkin i beslutsfattandet. Det är ett hierarkiskt fel tänkande. Jag för-

klarade varför och jag hoppas att jag ska ett brett stöd för det. Det är re-

dan många som har uttalat stöd. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Jag håller helt med om ltl Janssons resonemang, i synner-

het när vi höll på med reglementets arbete konstaterade man att det är 

en annan nivå än lagstiftning och förordning. Reglementet styr internt 

arbete. Jag hoppas att formuleringen, som här har förts fram från 

många, går fram till utskottet. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag tror att orsaken till att det finns många, också juridiskt 

kunniga som säger att det borde fastställas av landskapregeringen, är att 

de lever i den situation som vi har levt med hittills. Vi har inte haft en 

komplett lag. Sådant som egentligen ska vara på lagnivå har behövts tas 

upp i reglementet. 

Nu när det genom den här lagframställningen blir rensat så att regle-

mentet inte mera innehåller den typen av sådant som ska vara på 

lagnivå så borde inte det här vara något problem för någon. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Landskapsregeringen hade definitionsparagrafen med i ett 

av de första utkasten. Då kom det önskemål i diskussioner med ÅHS att 

man tyckte att den inte behövdes. Det visade sig att det är ganska svårt 

att göra definitionerna exakt. 

När det gäller reglementet så finns det en tråd. Det handlar om reg-

lementet, det handlar om verksamheten och det handlar om organisat-

ionen. Lagen säger att det är landskapsregering som ska fastställa reg-

lementet och fastställa betydande förändringar i verksamheten och or-

ganisationen om det inte har redogjorts för i budgeten. Det har en röd 

tråd för att man kan tänka sig ett sådant scenario att vi inte bara har po-

litiker i styrelsen. Det finns också diskussioner med rättsverkande av-

reglemente och därför behövs det fastställas av landskapsregeringen. 

Talmannen 

Tiden är ute!  

Ltl Roger Jansson, replik  

Herr talman! Jag håller med om detta om röd tråd, men inte en röd 

tråd. I den här framställningen finns det två röda trådar som landskaps-

regeringen har försökt knyta ihop med en knut. Det blev en så kallad kä-

ringknut. Nu måste lagtinget försöka lösa upp kärringknuten och få det 

till en röd tråd. Det var lite lurigt uttryckt. 

När det gäller definitionsparagrafen så om man frågar tjänstemän 

som inte har lagberedningserfarenhet och lagstiftningserfarenhet så tror 
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jag att man kan få det där svaret. Hänvisning till ÅHS måste vara på 

tjänstemannanivå, vi politiker har inte fått frågan om en definitionspa-

ragraf ska tas bort. Här i lagtinget har vi noterat att det är bra med defi-

nitionsparagrafen. Därför ska vi lösa frågan på den här nivån.  

Minister Katrin Sjögren, replik  

Herr talman! Jag ska prata lite vidare om organisationen och verksam-

heten. Organisation handlar om organisatoriska förändringar. Verk-

samhet handlar t.ex. om prioriteringar. Om man fattar ett sådant beslut 

inom ÅHS att man börjar prioritera inom patientgrupperna så ska det 

godkännas politiskt av landskapsregeringen. Kanske man för en sådan 

diskussion också i en tilläggsbudget eller i något annat ärende i lag-

tinget.  

Företagshälsovården är inte Ålands behörighet. Vi har en lagstadgad 

skyldighet som definieras i arbetsmarknadslagstiftningen. Vi skriver i 

detaljmotiveringarna att i dagsläget kommer inte praxis att ändras. Vi 

har en välfungerande företagshälsovård. Den privata sektorn tar stora 

delar av företagshälsovården. Om de privata frånsäger sig det ansvaret 

då måste ÅHS ta ansvaret för företagshälsovården för den åländska be-

folkningen. Det är inte vår behörighet och det styrs i annan lagstiftning. 

Ltl Roger Jansson, replik  

Herr talman! Den sista frågan om företagshälsovården ska bli intressant 

att reda ut ordentligt i social- och miljöutskottet. Jag har varit inblandad 

i det tidigare. Det ska bli ett nöje att på nytt sätta mig ordentligt in i frå-

gan.  

När det gäller förändringar i verksamheten inom ÅHS har vi att följa 

den lagstiftning kring budgetering som finns. Den är tydlig på den punk-

ten, varje förändring som sker i verksamheterna ska redovisas på ett 

klart sätt. Det gäller också ÅHS och därför är det tårta på tårta med 

dessa paragrafer, men det får vi också reda ut i utskottet. Kanske jag har 

fel, men jag tror inte det.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik  

Herr talman! Jag vill få ett förtydligande. Ltl Roger Jansson talade om 

den allmänna tandvården och sade att det är ungefär fritt fram för alla 

ålänningar att gå till den allmänna tandvården. Jag undrar hur ltl Roger 

kan påstå det? Enligt min uppfattning så har vi vissa prioriterade grup-

per som ÅHS beslöt om någon gång på 90-talet, utan någon större ge-

nomtänkt strategi. Det är de grupperna. Nu är frågan i ett sådant läge att 

ingenting heller ska ändras på innan landskapsregeringen redogör för 

vad man vill i tandvårdsfrågan. Jag upplever att hela diskussionen är i 

någon slags limbo, vi kommer ingenstans. 

Ltl Roger Jansson, replik  

Herr talman! Under mina fyra år i Helsingfors ville jag särskilt lära mig 

hur den nya finska tandvårdsreformen tog sig ut i praktiken. Jag lärde 

mig det ganska bra, vill jag påstå. Jag har jämfört den med den åländska 

situationen och de krav som har framförts om att alla måste inkluderas. 
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I diskussioner har jag sagt åt ministern att det egentligen inte är något 

stort lagstiftningsprogram. Det kommer inte heller att innebära någon 

stor förskjutning i organisationen på ÅHS. Jag hoppas att jag inte har 

uttryckt mig idag så att alla har möjlighet att komma till ÅHS tandvård. 

Jag hoppas att jag uttryckte mig så som jag menade, att alla med eko-

nomiska, sociala eller hälsomässiga orsaker, på en viss nivå som anges i 

vårt regelverk, får komma till ÅHS.  

Ltl Camilla Gunell, replik  

Om man ska få komma till ÅHS tandvård av sociala skäl så måste man 

ha betalningsförbindelse från en socialnämnd. Det betyder ju att det är 

en ytterst prekär situation som personen befinner sig i. Att gå hela den 

långa vägen med allt vad det innebär av personlig integritetsgranskning 

så det är nog ett stort motstånd för att få någonting som basalt som 

tandvård. 

Det är bra att man har granskat hur tandvårdsreformen i Finland har 

utfallit. Där har faktiskt alla rätt att gå till den allmänna tandvården, 

trots att man dock inte klarar av att leva upp till vårdgarantin. Det tar 

för lång tid innan man får komma till tandvård i vissa kommuner. Det är 

ju förstås ett problem och en resursfråga.  

Ltl Roger Jansson, replik  

Jag kunde kort säga om det finska systemet att alla har rätt att bli slus-

sade till antingen offentlig vård eller privat vård i Finland. Det är en kort 

sammanfattning av hur det fungerar där.  

Det har i debatten sagts att de som av ekonomiska skäl får sina tänder 

förstörda inte har någon rätt att gå till ÅHS. Det är alltså inte sant. De 

som av ekonomiska och sociala skäl behöver tandvård så får gå till ÅHS 

tandvård. Men vi måste komma ihåg att ÅHS inte har någon funktion att 

vara en social myndighet, utan det är kommunerna som är sociala myn-

digheter. Man måste alltid vända sig till sin kommun om man har eko-

nomiska eller sociala problem som förhindrar att sköta tänderna. Så är 

vårt system.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gun Carlson, replik   

Herr talman! Jag tycker också att det skulle ha varit bra med en definit-

ionsparagraf. Om man skulle fastställa vad som är vad så tror jag fak-

tiskt att det möjligen skulle minska gränsdragningsproblematiken. Det 

är jättesvårt, men jag tror att man skulle minska problematiken. Jag tror 

också att det skulle vara lättare att fastställa vårdbehov, vårdtyngd och 

vårdnivåer om man i någon definitionsparagraf skulle ange vad som är 

vad. Det skulle i sista hand underlätta för planerande av landskapsande-

larna till kommunerna om man skulle kunna sortera upp på ett lite tyd-

ligare sätt vad som är vad och vem som ska sköta vad. Jag tror att en de-

finitionsparagraf skulle hjälpa till i den här problematiken. Det kommer 

aldrig att bli lätt att lösa. 
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Ltl Roger Jansson, replik  

Herr talman! Alternativet till den moderna metoden med definitionspa-

ragrafer i början av en lag är att ha det i olika paragrafer. Här har vi 

hälso- och sjukvård och gränssnittet till socialvård, där människorna fly-

ter över från det ena till det andra successivt och så kanske de flyter till-

baka, då blir det svårt för medborgarna att följa med lagen eftersom de 

ska leta bland paragraferna. Dessutom bör man gärna kunna ha en 

sammanhållen motivering i gränssnitten mellan de olika verksamheter-

na. Det blir mycket tydligare om man har det i en paragraf. Det medför 

inte att det blir lättare att definiera, men det blir mycket lättare för bru-

karen och det är ju därför som vi mer och mer har infört den här mo-

derna principen i vår lagstiftning.  

Ltl Gun Carlson, replik   

Herr talman! Ja, vi är överens om det här. Det är bra om utskottet tittar 

på det. 

Jag tänkte också säga några ord om 12 § och 24 §. 24 § talar om prio-

riteringar och verksamhetsinskränkningar. Jag tror vi kanske kommer 

till den punkten någon gång att man måste prioritera, om inte nästa fyra 

år men kanske så småningom kommer vi till att man måste prioritera. 

Man kanske inte kan operera alla höfter, om man t.ex. är 85-90 år eller 

kanske inte ens 70 år. Jag tror att vi kommer till sådana situationer när 

man måste prioritera. Då tror jag att det är bra om det finns lagstöd för 

det och att landskapsregeringen kan vara med och besluta om de här sa-

kerna som blir väldigt svåra för oss. Jag tycker inte att det gör någonting 

men det kan vara lite tårta på tårta, det är kanske möjligt att göra 

någonting åt det under utskottsbehandlingen. Det kan behövas en om-

prioriteringsparagraf. 

Ltl Roger Jansson, replik  

Herr talman! Låt mig säga att jag personligen har mycket större förstå-

else för att 24 § finns här, och att den kan behövas framöver, än vad jag 

har när det gäller 12 §. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Anders Eriksson  

Tack, herr talman! Jag ska min vana trogen försöka hålla ett kort anförande. 

Det är vissa saker som saknas här, tycker jag. Det kan ettdera bero på att jag 

inte är tillräckligt insatt eller att jag har sett på den här lagframställningen 

med nya ögon, förhoppningsvis det senare alternativet. 

Tittar man på rubriken; ny landskapslag om Ålands hälso- och sjukvård, så 

tycker åtminstone jag att det är en lagstiftning där man ska kunna utläsa allt 

som gäller hälso- och sjukvård i landskapet Åland. Men när man går in på pa-

ragraferna så ser man det lite som en lagstiftning som organiserar ÅHS. De 

privata aktörernas roll finns inte alls här. Jag ska återkomma till det. 

När man tittar på 32 §, företagshälsovård, kan man lätt få uppfattningen 

att man de facto kommer att minska de privata aktörernas roll, vilket jag tror 

är en omöjlighet ekonomiskt. 
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Debatten förra gången handlade mycket om att det var oklara gränser i det 

här lagförslaget. Förhållandet mellan ÅHS och landskapregeringen var inte 

klart och det har vi hört också i dagens anföranden och repliker angående 

gränserna mellan ÅHS och kommunens ansvar.  

Jag håller mycket med det som ltl Gun Carlson sade. Man borde tydligare 

kunna utläsa från lagen var gränsen mellan ÅHS och kommunerna går när 

det gäller institutionsvården. Jag ber social- och miljöutskottet att speciellt 

titta på det här. 

När det gäller själva organisationen, trots att jag inte ska ta så mycket de-

taljer så har jag ändå en detaljfråga; styrelsens sammansättning och mandat. 

Tidigare undrade ltl Roger Jansson om man skulle ta bort självstyrelsen från 

ÅHS. Jag ser det som ett organ under landskapsregeringen. Jag noterar att 

det är föreslaget i lagförslaget att mandattiden för styrelsen skulle förlängas 

från 2 år till 4 år för att få kontinuitet i arbetet.  

Herr talman! Parlamentarismen kanske inte är fullt så mogen som den 

borde vara i landskapet. Jag tycker det är viktigt att det finns möjlighet att få 

en politisk styrning på de underlydande organen under regeringen, så att 

man får den förda politiken att fungera fullt ut, att organen följer regeringen.  

Det har ibland diskuterats om man ska ha en helt icke politisk styrelse eller 

inte. Jag är säkert gammalmodig men jag hör till dem som tycker att hälso-

ministern också borde leda styrelsen för ÅHS, med den kompetens som man 

behöver ha för att få en så bra organisation som möjligt. Jag tycker inte att 

styrelsen ska vara helt opolitisk, men jag tycker att man kanske inte behöver 

ha styrelsen helt politiskt tillsatt. Med risk för att jag blir utslängd från oppo-

sitionsbänken så har jag hela tiden varit väldigt tveksam till att också opposit-

ionen ska vara med i en styrelse som ÅHS. Det gör att man inte får den förda 

politiken att fungera fullt ut, enligt mitt förmenande. 

En detalj, om man kan kalla det för detalj, är förslagets ekonomiska verk-

ningar. Jag har i varje fall inte noterat att det är så många som har pratat om 

det tidigare så därför vill jag mest uppehålla mig kring det. 

Det sägs så här i texten: ”Samtidigt som antalet äldre i befolkningen ökar, 

minskar den del av befolkningen som är i arbetsför ålder. Utmaningen har 

hittills hanterats genom en kombination av resursförstärkning och förbätt-

rat resursutnyttjande, genom effektivisering. Det behövs tydliga strategier 

för att öka kvaliteten och effektiviteten.” Det är ju helt sant. Det här en jätte 

utmaning för hela omsorgssektorn.  

Det sägs att lagförslaget ger utrymme för betydande framtida utveckling, så 

kan man läsa lagen. Det sägs vidare; ”detta gör det svårt att beräkna de eko-

nomiska konsekvenserna.” Jag är inte tillfreds med den här typen av lag-

framställning. Det sägs vidare; ”det hälsofrämjande och förebyggande arbe-

tet betonas och därmed behövs resursförstärkningar inom primärvården.” 

Det är faktiskt en skrämmande tanke, redan år 1987 när jag kom in i detta fo-

rum första gången diskuterade man att man måste satsa på det förebyggande 

arbetet. Det är inte någon ny tanke på något sätt.  

Jag tycker att man kan utläsa ur det här stycket att de ekonomiska konse-

kvenserna är synnerligen dåligt belysta. Jag råkade faktiskt som hastigast 

vara på Medimars Skandinaviens bolagsstämma förra måndagen, före det här 

ärendet började. Medimar är företag som satsar väldigt stort. När man disku-

terar det som de här lagförslaget tar sikte på, hälso- och sjukvården som hel-

het, så borde man också få klarlagt vad som är privat hälso- och sjukvård och 
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vad som är offentlig hälso- och sjukvård. Nu är det enbart en organisations-

lagstiftning för ÅHS, enligt mitt förmenande.  

Till sist, herr talman, jag tycker personligen när den här typen av fram-

ställningar kommer, så är det riktigt att det var 17 paragrafer eller vad det var 

i den gamla lagstiftningen, men man förtjänar alltid på att ha en parallelltext 

så att man kan följa med hur det var skrivet tidigare och vad som har ändrats. 

Då är det alltid lättare att se vad som läggs till. Den servicen borde man för-

söka hålla åt lagtinget från landskapsregeringens sida. Tack, herr talman.  

Minister Katrin Sjögren, replik  

Herr talman! Det vi kan reglera är den offentliga hälso- och sjukvården. 

Den privata sjukvården gäller under annan lagstiftning, förstås patient- 

och klientlagstiftning. Men vi kan bara reglera vår egen hälso- och sjuk-

vård. 

Sedan har vi ett tillsynsansvar över den privata hälso- och sjukvården. 

Men att reglera den privata hälso- och sjukvården på det viset som vi re-

glerar vår egen sjukvård kan vi inte göra.  

När det gäller företagshälsovården så är det inte vår behörighet. Vi är 

skyldiga att upprätthålla företagshälsovård på Åland om de privata aktö-

rerna skulle backa ur. Det finns inga sådana tendenser idag. Vi är nöjda 

med hur det fungerar. Det är viktigt att det står här att det är samhällets 

skyldighet att ordna företagshälsovård om det på något vis inte skulle 

fungera med de privata. Målsättningen är att det ska fungera på det ut-

märkta sätt som det gör idag.  

Ekonomiska verkningar är väldigt svåra. Man kan inte ens jämföra på 

samma dag privat hälso- och sjukvård, i den lilla utsträckning som före-

kommer på Åland, och ÅHS. Eftersom den privata hälso- och sjukvår-

den på Åland har planerad verksamhet. Hela ÅHS har akutmottagning, 

intensivmottagning och operation. Det är stora kostsamma verksamhet-

er som inte går att planera i förväg.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag är fortfarande inte tillfreds med vad som står skrivet när det gäller 

de ekonomiska verkningarna. Jag är inte tillfreds med svaret heller. Det 

är riktigt att det är väldigt stora pengar som det handlar om. Just mot 

den bakgrunden är det ju ännu viktigare att man kan utläsa ett lagför-

slags ekonomiska konsekvenser. 

I 32 § står det; "för arbetstagare som arbetar i landskapet ska 

Ålands hälso- och sjukvård ordna företagshälsovård". Då blir jag lite 

fundersam. Vad är det riktigt som landskapregeringen vill? Jag är nöjd 

med den förklaringen som ministern ger. Men frågan är ändå om det ska 

skrivas ut klart och tydligt att det är Ålands hälso- och sjukvård som ska 

ordna det eller inte? Jag tycker att det ger fel signal.  

Som jag sade i mitt anförande så tycker jag att rubriken för hela fram-

ställningen ger en felaktig bild av vad det handlar om. Det en organisat-

ionslagstiftning för ÅHS, det kan jag finna mig i.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! I detaljmotiveringarna till företagshälsovården, 32 §, står 

det; "i praktiken sköts den allra största delen av företagshälsovården 
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av privata aktörer inom hälso- och sjukvården." Det finns inte några 

planer att ändra på det i dagsläget. 

När det gäller de ekonomiska konsekvenserna har vi konstaterat att 

ÅHS har över 800 tjänster. Vi har konstaterat ett tilläggsbehov inom 

primärvården; depressionssjukskötare, hälsovårdare och en eventuell 

läkare. Vi har sagt att det kan göras genom vissa omprioriteringar. Vi 

har också sagt en siffra på vad respektive tjänster kostar. Vi har haft en 

ganska intensiv dialog med ÅHS, men de säger också att det är jättesvårt 

att beräkna. Man jämförde med Vasa och tittade på hur många extra 

tjänster man behövde där. Vi gjorde någon slags överslagsräkning. Om 

vi lyckas med våra hälsofrämjande åtgärder så har vi möjlighet att 

minska kostnaderna för vården. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det som ministern nämnde har jag noterat att finns där. Den stora 

summan är väl kanske det som sägs om långvårdsenheten om den i stäl-

let blir en geriatrisk klinik och en merkostnad på 3 miljoner. Jag kan ut-

läsa att de ekonomiska konsekvenserna förutsätter ändringar i land-

skapsandelssystemet, även här vet man inte heller vad slutresultatet 

blir.  

Om man tittar på det här; "lagförslaget har möjlighet till en bety-

dande framtida utveckling." Givetvis vill jag, likaväl som alla andra, ha 

en utveckling av Ålands hälso- och sjukvård. Jag tycker lagförslaget 

skulle vinna på om man kunde utläsa att om man gör si eller så kostar 

det en viss summa. Det klart att det kanske blir lite uppskattningar som 

ett kortruttsmeddelande. Vid en så här pass viktig lagstiftning måste 

man ändå ha lite mera seriöst ekonomiskt belysande av konsekvenserna.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Jag tänkte erinra om att i 1 § om tillämpningsområde och 

syfte så står det alldeles tydligt och klart, som minister Sjögren sade, att 

det tillämpas på den offentliga hälso- och sjukvården i landskapet. Vi 

kan inte lagstifta om den privata sektorn. Landskapet har alltid tillsyns-

ansvar gentemot den privata vården, vilket man redan har diskuterat. 

När det sedan gäller styrelsen kan jag till viss del nog gärna hålla 

med. Det skulle vara bättre om bara majoritetsregeringspartiernas re-

presentanter sitter i styrelsen. Det är också tillåtet enligt gällande lag. 

Alla regeringar, sedan det infördes, har av sin godhet satt med opposit-

ionen i styrelsen. Oppositionen har alltid varit med. I takt med den eko-

nomiska verkligheten, som vi har framför oss, så kommer det att bli 

större krav på politisk styrning. Då kanske blir så av sig själv att rege-

ringspartierna måste vara företrädda för att se till att man håller sin po-

litiska styrning.  
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Ltl Anders Eriksson, replik 

När det gäller det sista så är det ingen garanti, det har jag tyvärr sett un-

der de sista åren. Det blir en politisk styrning bara för att landskapsrege-

ringen håller i det. Jag tycker att det är ett systemfel. Jag har varit med 

så pass länge så att jag kommer ihåg den oreda som under årens lopp 

har förekommit i ÅHS. Min uppfattning är att det fungerar förhållande-

vis bra nu och det ska vi vara glada över.  

Nu minns jag inte om det var ltl Carlson eller om det minister Harriet 

Lindeman som faktiskt var tvungen att gå in som ordförande i styrelsen 

för att få någon sorts politisk styrning. Jag har hela tiden tyckt att om 

det finns en politisk vilja, vision och en förmåga till politisk styrning så 

måste det fungera fullt ut i de underlydande organen. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Jag var den första minister som satt i ÅHS styrelse. Sedan 

fortsatte Harriet Lindeman i styrelsen.  

Jag tror att det har gått hyggligt bra trots eller tack vare att opposit-

ionen har varit med eftersom det har funnits pengar. Det har funnits en 

vilja från alla partier att utöka sjukvården, att prioritera vården och 

ÅHS. Det har varit tilläggsbudgeter på tilläggsbudgeter och de har alltid 

godkänts just för att alla partier har varit eniga om att man vill göra det.  

Jag tror inte att det här kommer att vara i evighet, utan det blir hår-

dare gränser och man måste sätta ett tak. Då tror jag att det krävs enbart 

representanter från regeringspartierna i styrelsen.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det kanske bli lite hårddraget när ltl Carlson säger att det har gått bra 

trots oppositionens deltagande i styrelsen. Min uppfattning är att oppo-

sitionens ledamöter i ÅHS är minst lika kompetenta som majoritets-

blocket.  

Jag ville peka på att den dag som vi får en landskapsregering som 

verkligen vill ha politisk styrning på saker och ting så är det ett systemfel 

i det här. Det är väl ett systemfel som ltl Carlson och jag egentligen är 

överens om. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Vid plenums början beviljades ltl Ulla-Britt Dahl befrielse 

från detta plenum. Hon är frånvarande. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Ser man på den här lagframställningen i storleksbelysning så är 

det ett stort framsteg för landskapet att man har moderniserat lagen.  

I början på 90-talet när hälso- och sjukvården omorganiserades så minns 

jag vilka förväntningar som det fanns på besparingar och vilken bra organi-

sation det skulle bli. Det visade sig vara besvärligare, det fanns vattentäta 

skott mellan olika verksamheter och kostnaderna var svåra att hålla styr på. 

För ungefär tio år sedan var det mera regel än undantag att det var till-

äggsbudgetar på hösten. Ekonomin skenade iväg och rationaliseringarna 

hade mer eller mindre uteblivit.  

När jag var finansansvarig vistades jag mycket på ÅHS för att tala om att 

man inte kan göra vad som helst utan man måste hålla sig till budget. Man 
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måste ha ett ekonomisystem som visar vad verksamheten ger för utfall i eko-

nomiska termer. De problemen finns inte idag såvitt jag känner till. Nu finns 

det en organisation som kanske inte är den allra effektivaste, men organisat-

ionen går åt rätt håll. Den här lagstiftningen ger verkligen möjligheter. 

Jag ska ta upp några saker. Jag går inte in i detalj eftersom det här är ett 

ärende som går till utskottet.  

För det första; offentlig och privat vård. För det andra; gränserna mellan 

vård och annan verksamhet i samhället. För det tredje; myndigheterna och 

detta med reglementet. Och sedan ta jag upp tandvårdens som ett exempel på 

de möjligheter som nu finns. 

När det gäller offentlig och privat vård har vi traditionellt hälso- och sjuk-

vård i offentlig regi. Men det växer upp mer och mer privata specialiserade 

kliniker. Det är ovanligt med privat hälsovård direkt, men privata verksam-

heter kommer att vara en del av den framtida hälso- och sjukvården. Därför 

är det viktigt att man har tillsynsansvaret klart, att man har den grundläg-

gande hälso- och sjukvården under kontroll och att man medvetet kan sam-

ordna privat och offentlig sjukvård. Det är en del av organisationen i framti-

den. Det är också en del av finansieringen, på det sättet att skattefinansierad 

offentlig sjukvård kan kompletteras med privat sjukvård där människor är 

villiga att betala för att slippa köer eller få behandlingar som är specialiserade 

eller få en läkare som man själv väljer. Det är en framtidstendens, likaväl som 

prioriteringsdiskussionen, och som kommer att bli mera betydelsefull. 

Det andra är gränser. Vi har hälso- och sjukvården som är hälsovård, häl-

soförebyggande, sjukvård som är allmän sjukvård, som är regional sjukvård 

som är specialistsjukvård osv. På Åland har vi byggt upp en välfungerande 

hälso- och sjukvård på alla nivåer. Det finns hälsoförebyggande verksamheter 

och särskilt också inom frivilliga sektorn. Där har vi gränsdragningen som 

man naturligtvis borde gå vidare med därför att gränserna blir mer och mer 

flytande. Ju äldre vi blir desto mera blir vi också delaktiga av hälso- och sjuk-

vården, i allmänheten är det så, inte för alla. Det gör att hälso- och sjukvår-

den kommer in i kommunal verksamhet.  

Jag tror att det var 25 § som ltl Roger Jansson nämnde. Paragrafen är 

kanske lite otydlig formulerad. Jag läste den på det sättet att man ska in-

hämta kommunernas och landskapets bedömning av konsekvenserna. Så 

tycker jag att det borde vara. I kommunen finns det äldreboende och institut-

ioner där det finns funktioner inom dessa boenden som är åt hälso- och sjuk-

vårdshållet Vice versa har det också funnits en sådan verksamhet i sjukvår-

den som egentligen skulle höra till kommunerna. De här gränsdragningarna 

måste man så småningom komma till klarhet med. Det är bra om social- och 

miljöutskottet tittar just på den här aspekten, dvs offentlig-privat, vad som 

händer i framtiden och hur lagen då är anpassad till det och för det andra 

detta med gränserna. 

Det tredje är myndighetsproblematiken. Det har funnits en tendens, om 

den är medveten eller inte, här i landskapet att man går mer och mer mot un-

derliggande myndigheter; miljö- och hälsoskyddsmyndigheten och Ålands 

hälso- och sjukvård. Gymnasieskolan gjordes till mera myndighet än vad jag 

hade önskat. Det visar också att det inte finns en frikoppling annat än i vissa 

speciella fall. Man skulle kunna säga att motorfordonsbyrån är en verksam-

hetsmyndighet som gör sina tekniska saker, har sina dokument och som är 

ganska fristående från landskapsregeringen. Medan skolorna har läroplaner 
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och dokument för olika verksamheter. I samband med det så har vi inte för-

bud mot ministerstyre i allmänhet. Våra ministrar styr ju en stor del av verk-

samheten i landskapsförvaltningen. Utgångspunkten är en enskild föredrag-

ning som förutsätter samverkan mellan minister och föredragande. Sedan har 

vi plenum med föredragande tjänsteman och ministrarna styr där. Det är en 

skala där man kommer till myndigheterna. I Sverige beslutar ministrarna om 

tillsättande av myndighetschefer, men de får sedan inte gå in och styra verk-

samheten. Medan vi har en blandning, särskilt i ÅHS. Man kanske nu borde 

reda ut hur vi ska ha myndighetsstrukturen, när så många blir myndigheter. 

I ÅHS verksamhet har vi en chefstjänsteman i landskapsregeringen, som 

har vissa övergripande uppgifter, som jag föreställer mig är utveckling, tillsyn 

och kontakter med andra verksamheter osv. Det betyder att landskapsrege-

ringen borde ha en roll i ÅHS verksamhet. 

Reglementet har diskuterats av och till i många år. När jag hör på debatten 

här, som jag förstår det har reglementet blivit en detaljerad uppsättning reg-

ler, det har landskapsregeringen inte något att göra med i allmänhet. Men om 

det är ett reglemente som jag har föreställt mig, dvs beslutsgång, olika inrikt-

ningar som inte kan formuleras i lag, policy när det gäller patientbemötande 

och vårdgaranti som inte finns i lag, ett reglemente som är kopplat till an-

ställningsförhållande och kollektivavtal och lönesättning och liknande, ett så-

dant reglemente skulle vara en annan sak. Hur man definierar reglemente 

har jag inte tagit ställning till. Landskapsregeringen bör ha vissa styrmedel i 

förhållande till ÅHS, om man sedan har det via person och tillsättande av 

ordförande och styrelsemedlemmar kan man diskutera.  

Herr talman! Nu finns det en tandvård som är uppbyggd kring vissa priori-

terade grupper. Det blir en ändring så att de anställda inom ÅHS inte kom-

mer att vara en prioriterad grupp när det gäller tandvård. Däremot kommer 

ungdomar, upp till en viss ålder, och personer av sociala skäl att berättigas att 

gå till den allmänna tandvården som ÅHS erbjuder. Hur ska man prioritera 

de äldre? Ska man utvidga tandvården till mer än förebyggande, till mera än 

normal tandvård och även till speciella olika tjänster? Idag har vi privat tand-

vård, jag vet inte exakt hur många det är. Ska man bygga ut tandvården på 

ÅHS till att omfatta alla, i stil med det som man har i riket, allmän tandvård? 

Allmän tandvård omfattar i princip alla, men många köar och får inte alltid 

den tandvård som de behöver. Ska man göra det så har man talat om kostna-

der i storleksordningen 3 miljoner euro i investeringar, sedan kommer driften 

till. Jämför man det med att vi har privat tandvård idag så kan man säga att 

de kliniker som finns är i sig värda 1,5 miljoner. Om man ska investera 3 mil-

joner och tappa 1,5 miljoner, man brukar tala om Ebberöds bank, med det 

här är väl i Ebberöds tandvård.  

Däremot är möjligheten intressant att man finansierar tandvården med of-

fentliga medel till den del som den är förebyggande och det gäller priorite-

rade grupper. Då har vi detta med servicesedlar eller andra finansieringssy-

stem. Det tycker jag att den här lagen nu ger möjlighet att gå vidare med. Det 

är intressant ekonomisk utveckling för den framtida tandvården att man 

kombinerar privat, som redan finns, och den offentliga allmänna tandvården, 

en kombination av privat och offentligt som är reglerat och där man har en 

strategi precis som för hälsovården i övrigt.  
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När social- och miljöutskottet ser på den här lagen så skulle jag önska att 

man också har de framtida utvecklingsfrågorna i fokus och ser hur lagen för-

håller sig till det.  

När det gäller reglementet motsäger jag mig inte, det som har sagts här i 

debatten, att reglementet inte ska behandlas av landskapsregeringen. Då har 

man sagt att reglementet inte är ett politiskt styrinstrument, utan ett internt 

regleringsdokument för förvaltningen i ÅHS.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! När man pratar om landskapsregeringens ansvar och fast-

ställande av reglementet, verksamhetsförändringar och organisations-

förändringar så ser jag också det som ett stort politiskt ansvar att ta an-

svar över de här frågorna. T.ex. om man måste göra prioriteringar i 

verksamheten. Jag delar den uppfattningen som ltl Erland redogjorde 

för. Jag ser det som att ta det politiska ansvaret. 

När det gäller tandvården så är det min uppfattning att om vi ska göra 

förändringar och förbättringar för ålänningarna så kommer det att kosta 

pengar. Jag tror att vi måste göra det i flera steg. En möjlighet är att ta 

in servicesedlar i ÅHS lagen. 

 Ltl Olof Erland, replik 

Det är en möjlighet att man måste väga alla prioriteringar och system 

mot varandra när det gäller kostnader. Det är ofrånkomligt. Det talades 

om 24 §, prioriteringar. Det har länge legat i luften att man måste 

komma till prioriteringar. Det gör man i verksamheter men när det gäl-

ler sjukdomar så är det mycket svårare.  

När det gäller ansvar så är det detta som ska vara utgångspunkten, att 

det finns ett politiskt ansvar. Det är alltså inte en renodlad myndighet. 

Det är en myndighet underställd landskapsregeringen där egentligen 

behovet av regleringar är ganska stort. Med vilka dokument och på vil-

ket sätt, om det ska vara via personer eller särskilda dokument är en an-

nan sak. Reglementet är vad man gör det till. Har man planen, budgeten 

och policydokument så kan man ta ansvaret den vägen. Reglementet är 

ett kapitel för sig.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag vill ta upp tandvården. Ltl Olof Erland sade att han 

inte visste om de landskapsanställda vid ÅHS har rätt till tandvård. Det 

har de enligt hälso- och sjukvårdsplanen som ingår i vår budget, där det 

står; "viss utsträckning för ÅHS ordinarie personal". Om det är detta 

som ska gälla? Det står också att regeringen ska fundera på hur man ska 

utveckla tandvården. De har gjorts en utredning och där står det hur 

många som jobbar på Åland och så står det i regeringsprogrammet att 

regeringen vill förbättra tandvården. Vem är det som har ansvar för att 

något sker? Vad tycker ltl Olof Erland, vem är det som har ansvaret? 

Talmannen 

Tiden är ute! 
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Ltl Olof Erland, replik 

Talman! För min del behandlar jag den här framställningen till lag. Den 

ger ju möjlighet att utveckla tandvården. Det är väldigt positivt. Det ska 

man väga mot rättviseaspekter, ekonomiska aspekter osv. De personal-

grupper som tidigare har haft den här förmånen kommer inte per auto-

matik att ha den här få förmånen såsom jag har förstått det. De gamla 

planerna kan ltl Sundback lägga i lådan.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag tycker att läget fortfarande är ganska oklart med de prioriterade 

grupperna. Den här lagen löser inte det här problemet. Den går på 

samma linje som nu gällande lagstiftning. Man ska fortsätta med priori-

terade grupper. Att man tar in servicesedlar löser ingenting. 

Grundfrågan är om regeringen vill ha allmän tandvård eller inte? Vi 

vill ha allmän tandvård. Vi tycker att det är en grundläggande basser-

vice. Tydligen har liberalerna svårt att bestämma sig på den här punk-

ten. Vi får bara konstatera att det inte blir någon allmän tandvård under 

den här perioden. Den här regeringen hade fyra år på sig med sitt rege-

ringsprogram, men det blev ingenting av allmän tandvård. 

Ltl Olof Erland, replik 

Talman! Jag konstaterar att den här lagen ger möjligheten att utveckla 

tandvården. Det kommer att göras steg för steg så att man inte har en 

kapitalförstöring eller tränger ut de privata tandläkarna. Man ska ut-

nyttja den kapacitet och kunskap som finns, det som redan är uppbyggt 

och den marknad som finns för privat tandvård. Man ger möjligheter till 

de grupper som man vill prioritera med den vård som man vill priori-

tera; förebyggande och normal tandvård. Därutöver måste man natur-

ligtvis se på ekonomin. Vägen framåt är ganska klar. Man kan ha vägar 

framåt när man säger att vi ska vandra till paradiset, men det kostar 

också pengar. Vi måste betala för allmän tandvård, offentlig tandvård 

och när vi går till de privata. Detta system kostar. Jag vill absolut inte att 

man ska tränga ut privat tandvård och förstöra kapital i onödan. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag skulle vilja fortsätta där senaste talare slutade. Jag tror att det är to-

kigt för hela tandvårdsfrågan att föra fram ett sådant resonemang att om 

det blir allmän tandvård på Åland då ska alla privata tandläkare upp-

höra eller slås ut. Vi har privata tandläkare både i Finland och i Sverige, 

trots att det finns en allmän tandvård. De existerar och fungerar väl. 

Däremot tror jag att det kan vara bra med lite konkurrens från det of-

fentliga, för att priserna på Åland inom tandvården är nog höga.  

I mitt huvud fortsätter de som har råd att gå till sin vanliga privata 

tandläkare och får tillbaka ersättningen från FPA. En allmän tandvård 

har ju ett annat syfte. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Nu börjar det likna någonting. Det är precis det som vi 

från liberalernas säger; vi ska privat tandvård och offentlig tandvård, 
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som är allmän för de grupper som man prioriterar. Då kombinerar man. 

Jag frågar mig varför man skulle slå ut den privata tandvården? Det gör 

man om man styr dem som har privat tandvård idag till någonting an-

nat. Man har talat om allmän tandvård och offentlig tandvård. Men jag 

har inte hört någon socialdemokrat, förrän idag, talat om privat tand-

vård. 

Kanske ltl Sundback skulle begära ordet? Det är väldigt svårt när flera 

ska prata på samma gång.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag tycker att ltl Olof Erland nu talar otydligt här. Han säger att vi ska 

ha allmän tandvård till vissa grupper. Det säger sig självt att då är det 

ingen allmän tandvård. Då är det samma system som vi har idag, nämli-

gen att vi inte har allmän tandvård. Vi har en tandvård för vissa sär-

skilda grupper i enlighet med ÅHS beslut. Medborgaren har inte rätt till 

allmän tandvård. En kvinna med folkpension får idag inte rätt till ÅHS 

tandvård, för sådana prioriteringar har vi inte. Men om vi har en allmän 

tandvård så kan både du, jag och folkpensionärerna gå till tandvården. 

Jag tror att man behöver utreda hur stora grupper man kan förvänta sig 

att kommer till den allmänna tandvården och byter bort sin privata 

tandläkare. Det tror jag varken att ltl Olof Erland eller jag skulle göra. 

Man skulle antagligen fortsätta att gå till sin privata tandläkare. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag ska försök vara tydlig och upprepa mig. Jag vill att vi 

ska ha privat tandvård och offentlig tandvården, som riktar sig i verk-

samheten mot prioriterade grupper, som vi har idag. Det kan renodlas 

och utvidgas. Sedan vill jag att man ska se över finansieringen för alla 

som behöver tandvård, så att de ska ha en valfrihet. Jag vill inte att man 

ska slå sönder den privata tandläkarverksamheten, företag som har 

byggts upp och där det finns ett investerat kapital.  

Däremot tror jag man ska ägna särskild uppmärksamhet inom den of-

fentliga tandvården att det är många grupper som trots att de har till-

gång till offentlig finansierad tandvård, med vissa avgifter, ändå inte får 

den vård som de skulle behöva. Det är ju det som är ett av de stora pro-

blemen. Enbart privat tandvård löser inte problemet, enbart offentlig 

tandvård löser inte problemet utan man måste styra det hela politiskt. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Under förra mandatperioden fanns det många tillfällen när 

missbrukar- och drogproblematiken diskuterades i lagtinget. En drivande 

kraft var ltl Åke Mattsson och liberalerna. Det var oändliga diskussioner och 

kritik av då sittande regering om hur dåligt och bristfälligt det var vad gäller 

åtgärder för att förebygga missbruk, drogmissbruk och ta hand om missbru-

kare. 

Det gjordes ett dokument, ett alkohol- och drogpolitiskt program som 

skulle gälla 2007-2011. Jag tyckte det var ganska bra. Oppositionen tyckte 
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inte att det var bra utan man hade något annat program som man skulle ge-

nomföra. 

I det regeringsprogram som kom sedan konstaterades att nu skulle hu-

vudmannaskapet för missbrukarvården flyttas från kommunerna till ÅHS. 

Vad har hänt sedan dess? Min förväntan var att det skulle ha funnits ett så-

dant förslag nu i den här hälso- och sjukvårdslagen. Att man inte hade skött 

den här frågan och att missbrukarvården skulle flyttas till ÅHS var ju det som 

liberalerna speciellt, men också representanter från centern, kritiserade den 

förra regeringen för.  

Det finns inte något sådant förslag med här, vad jag kan förstå. Jag har för-

sökt läsa det. Däremot tror jag det kan finnas en viss samstämmighet om frå-

gan om tillnyktring och att en Mini-Maria tillnyktringsstation borde inrättas 

inom ÅHS.  

Som jag sade i min presentation, att komma med det här lagförslaget löser 

egentligen inte några av de problem som vissa av oss tycker att det finns inom 

hälso- och sjukvården. Jag vet inte om man i det här avseendet har tagit 

några steg framåt. 

Herr talman! Mot bakgrund av all den här diskussionen under den förra 

mandatperioden har det varit nästan totalt tyst från regeringen i de här frå-

gorna under den här mandatperioden. Nu skulle jag gärna vilja veta om det 

blir en Mini-Maria?  

42 § talar om alkohol- och drogarbetet. Jag uppfattar nog att det är ganska 

allmänt hållet och att det är någon slags rådgivning, handledning och under-

sökning. Man pratar om drogrelaterade sjukdomar. Sedan står det i sista 

moment: "Det alkohol- och drogarbetet som utförs av Ålands hälso- och 

sjukvård ska planeras och genomföras så att de bildar en funktionell helhet 

tillsammans med alkohol- och drogarbetet och arbetet för psykisk hälsa i 

kommunerna". Vad är det för psykisk hälsa i kommunerna? Det är en lite 

konstigt formulering.  

I mitt parti finns framförallt många som har jobbat och jobbar fortsätt-

ningsvis hårt för de här frågorna och de fick sig många påskrivna tillkorta-

kommanden under senaste period. Jag tycker att det är rättvist att vi får höra 

vad den här regeringen har tänkt i det här avseendet.  

Herr talman! En sista kommentar till själva myndigheten. Om ÅHS är ett 

förvaltningsorgan, den är alltså inte en självständig politisk organisation, så 

bör den väl ändå vara styrd och övervakad, som det sägs här i lagstiftningen, 

av landskapsregeringen. Jag tycker att landskapsregeringens representanter 

inte har förklarat hur de ska styra ÅHS. De säger att det ska styra ÅHS delvis 

via budgeten.  

Låt oss ta tandvårdsexemplet, det finns i regeringsprogrammet från 2007, 

det finns i budgeten på 2011, man ska utveckla tandvården på basen av ut-

redningen osv och det är långa skrivningar. Sedan kommer den här lagen och 

ännu vet vi inte vad regeringen vill i den här frågan. Har man en sådan här 

målsättning att utveckla tandvården så säger den målsättningen ju ingenting. 

Det är som att säga att vi hoppas att det blir en vacker sommar och om det 

inte blir det så kan man inte kritisera regeringen för att de inte har tagit sitt 

politiska uppdrag. 

Jag är nog väldigt skeptisk till att regeringen på ett ändamålsenligt sätt ska 

kunna styra verksamheten genom budgetskrivningar och den här lagen. Alla 

organisationer behöver någon sorts gemensamma verksamhetsplaner som vi-
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sar gentemot sin uppdragsgivare vad det är som man tänker förverkliga utgå-

ende från budgetmotiveringarna. Jag tycker att det är överilat att kasta sjuk-

vårdsplanen i papperskorgen utan att ersätta den med någonting. 

Jag oroar mig väldigt mycket för hur ÅHS styrningen ska gå till. För att 

hålla den här boskillnaden ska inte landskapsläkaren och ministern vara en 

del av ÅHS styrelse. Man bör inte direkt delta i ÅHS arbetet och markera att 

man har en övervakande roll. Det är väldigt svårt att göra om man sitter mitt i 

styrelsen. 

Herr talman! Det ska bli intressant att följa utskottets arbete och ta del av 

resultatet av den här långa remissen. Medborgarna tycker att hälso- och sjuk-

vården är den viktigaste frågan som vi ska sköta. Därför tycker jag att den här 

diskussionen har varit nödvändig. Tack, herr talman. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! En av kungstankarna i hela lagframställningen är att be-

vaka de personernas röst som har svårt att göra sig hörda. Det handlar 

om missbrukare, äldre, barn och funktionshindrade. I flera paragrafer 

tar vi upp det viktiga folkhälsoproblemet med alkohol och droger, t.ex. i 

31 §, studerandehälsovården. Där står det att man ska ge speciellt stöd 

till ungdomar som har alkoholproblem. Det står också inom rehabilite-

ringen att sådana personer som missbrukarproblem har också rätt till 

rehabilitering. Inom 42 § redogörs för det alkohol- och drogarbete som 

ska göras inom ÅHS. Det handlar om tillnyktring, det handlar om av-

giftning och det handlar också om det hälsofrämjande arbetet. Det finns 

också en egen paragraf där man ska beakta missbrukande gravida så det 

finns en bärande tanke i hela den här lagen. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack ministern. Jag är inte kritisk mot de skrivningarna. Jag ville veta 

om det blev ett Mini-Maria nu? Hur kommer tjänsten vid tillnyktringen 

att se ut i framtiden? Det är två konkreta frågor som jag gärna vill ha 

svar på. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Redan under förra landskapsregeringen bestämde man att 

det skulle bli ett Mini-Maria. Det har man fullföljt. Sedan kom det be-

sked från ÅHS styrelse att man vill ha klara besked från landskapsrege-

ringen en gång till, vilket man har fått. Man ska bevaka de här ungdo-

marna som är motiverade till att sluta. Det finns en handlingsplan och 

det ska fullföljas. 

När det gäller missbrukarvårdens huvudmannaskap så finns inte det i 

den här lagen. Det är en del av ett special utredningsuppdrag i hela soci-

alvårdens utveckling. Den utredningen beräknas bli färdig här i juni och 

den tittar specifikt på den frågan.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Då konstaterar jag att någon överföring av miss-

brukarvården enligt regeringsprogrammet blir det inte. 
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Mini-Maria fanns i det alkohol- och drogpolitiska program som den 

förra regeringen gjorde. Det sägs också att vi ska få en uppföljning och 

en utvärdering av det programmet. Jag vet inte om det finns.  

Jag är inte riktigt säker på om ministerns svar om detta med tillnykt-

ring och Mini-Maria betyder att de verkställs, att det kommer att ske och 

att det finns ett visst datum när verksamheten börjar? Vi vill ha klara 

besked.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Jag kan konstatera och jag tror att mina partikollegor 

kan intyga att jag för nog ganska mycket liv kring missbrukarfrågorna 

fortsättningsvis till regeringen. Det kanske inte är rätt forum att göra det 

här i salen. Därför hörs det kanske inte lika mycket. Jag kritiserar och 

ifrågasätter en hel del fortsättningsvis. 

En av de tyngsta sakerna som jag kritiserade under den förra peri-

oden var att man inte kom till tals. Det var ingen överhuvudtaget som 

bemödade sig om att fråga och att man skulle ha en möjlighet att fram-

föra åsikter och synpunkter till förändringar och lagförslag.  

Nu har det tillsatts en parlamentarisk grupp. Vad man kan anklaga 

ministern för så är det inte brist på engagemang i den gruppen. Jag tror 

att det är ett enda möte som vi har haft som ministern inte har varit när-

varande. Var och en får möjlighet att ifrågasätta förslag, kritisera och 

granska det som landskapsregeringen håller på med när det gäller drog-

frågor. Alla i gruppen har möjlighet att framföra sina åsikter. Man har 

möjlighet till dialog och information. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Det är säkert bra att ni har era grupper och diskuss-

ioner. Men vi är intresserade av resultaten mot bakgrunden av bl.a. det 

alkohol- och narkotikapolitiska programmet.  

Jag vill fråga ltl Åke Mattsson om han kan svara på detta med Mini-

Maria? Kommer det att förverkligas, när och hur? 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Jag kan inte svara på det. 

Nästa kommentar kring den biten är att man behöver granska det 

ganska noga så att man inte rusar på, så att man har fattat ett beslut för 

några år sedan och som driver man igenom det. Det finns förutsättning-

ar. Det finns möjligheter att genomföra det och det har man beaktat. 

Men, hur många ska använda det? Det kanske inte ska vara de "vanliga 

dagsfyllona" som hamnar in för fylla alla dagar. Det ska inte vara perso-

ner från färjorna. Det ska inte vara personer under 18 år. En Mini-Maria 

kräver en viss bemanning viss bemanning. Kan det vara bättre med en 

socialarbetare inom polisen? Polisen kan fortsättningsvis granska den 

biten också. Jag tycker att man inte behöver rusa på. Man kan gå försik-

tigt framåt här och göra det bra. Det är ju det som är angeläget. Det vik-

tigaste är inte att man gör saker utan att man också satsar resurserna på 

rätt kort och på rätt möjlighet. 
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Sedan när det gäller vem som ska vara ansvarig för missbrukarvården 

anser jag fortsättningsvis att det borde vara landskapsregeringen, möjli-

gen ÅHS. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Man kan väl nog konstatera att med den här regeringen är 

alla de här bollarna fortfarande i luften. Det har egentligen inte hänt 

någonting i fråga om detta med huvudmannaskapet på de här åren. 

Detta med ungdomarnas Mini-Maria är inte heller klart.  

Herr talman! Jag tycker att ltl Åke Mattsson inte ska tala om fyllon 

här i lagtinget. Det handlar trots allt om medmänniskor. Om ltl Matts-

sons människouppfattning är så nedsättande så må det stå för honom, 

men här i lagtinget ska vi inte använda sådana uttryck.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Minister Katrin Sjögren 

Herr talman! Det kom en tilläggsfråga i ett replikskifte när mina repliker var 

slut. Mini-Maria öppnas när psykiatrihuset färdigställs i höst.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, tack för det. Det var det svaret som jag ville ha. Jag ville veta om det 

öppnas och när. Att det skulle ta så länge att få fram det svaret! Tack i 

alla fall.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Ltl Barbro Sundback ställde den konkreta frågan i sista re-

pliken så jag kunde inte svara. Nu går jag upp och svarar. Psykiatrihuset 

är planerat med en tillnyktringsenhet, ett beroendecentrum. Målsätt-

ningen med Mini-Maria är att fånga in de här ungdomarna. Man håller 

på att titta på vilka personella resurser det krävs. Mini-Maria öppnar när 

psykiatrihuset öppnar i höst.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras 

till social- och miljöutskottet. 

Första behandling 

4 Ändring av jaktlagen 

Näringsutskottets betänkande (NU 5/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 16/2010-2011) 

Först tillåts allmän diskussion och efter det att diskussionen avslutats kan det väckas 

förslag enligt 54 § 2 mom. lagtingsordningen om att ärendet skall remitteras till stora 

utskottet.  

Diskussion. 
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Ltl Jörgen Strand 

Herr talman! Jag som viceordförande har fått i uppdrag att presentera ut-

skottet, inte på grund av oenighet utan på grund av att ordförande hade annat 

för sig. 

När det gäller ändringen av jaktlagen så handlar det om att handikappade 

ska få möjlighet att jaga på samma villkor som vi som är friska eller inte har 

ett handikapp. 

I remissen var det en hel del diskussion om definitionerna i lagparagrafen. 

Jag var själv upp och ifrågasatte orden bestående rörelsehindrad och hur 

man kan avgränsa det.  

Under utskottsbehandlingen har vi fått reda på att det är ett vedertaget be-

grepp i de här sammanhangen. Det finns en skala från 1-15, där det här är in-

validitetsklass 11. Förordning om invaliditetsklassificering finns fastställda i 

social- och hälsovårdsministeriet. Man använder t.ex. just klass 11 när man 

tittar på vem som ska få parkeringstillstånd på handikapparkeringar. För mig 

klargjordes alla problem som jag tog upp i behandlingen.  

Därför föreslår ett enigt utskott att den här lagen ska antas såsom den är 

skriven. 

Talmannen 

Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Väcks förslag om remiss till stora utskottet? 

Ingen remiss. Ärendets första behandling är avslutad. 

Första behandling 

5 Ekodesign och energimärkning 

Näringsutskottets betänkande (NU 6/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 26/2010-2011) 

Först tillåts allmän diskussion och efter det att diskussionen avslutats kan det väckas 

förslag enligt 54 § 2 mom. lagtingsordningen om att ärendet skall remitteras till stora 

utskottet.  

Diskussion. 

Ltl Jörgen Strand 

Herr talman! Det här är en framställning som vi har behandlat tidigare rent 

sakmässigt som dock föll hos presidenten på grund av olika orsaker.  

Utskottet har tittat på de paragrafer som den föll på. Det var lagtekniska 

saker, man har överträtt sina befogenheter på tre punkter enligt presidenten.  

Utskottet håller med landskapsregeringen i de ändringar som man har 

gjort för att får den här framställningen i skick. Utskottet föreslår att lagför-

slaget antas med korta formuläret. 

Jag gjorde några personliga reflektioner när jag läste presidentens utlå-

tande. Det är egentligen ganska självklara saker. Man kan fråga sig varför det 

går så här att man överträder sina befogenheter när det går genom en lagbe-

redning, ett utskott och sedan går det till Ålandsdelegationen, som påpekade 

det här förstås. Om jag rannsakar mig själv så borde vi i utskottet ha upptäckt 

det. Går man ett steg längre så borde egentligen inte landskapsregeringen och 

dess lagberedning släppa ifrån sig en sådan här lagstiftning. Jag vill inte gå åt 

någon person, vare sig politiker eller tjänsteman, men man borde på något 

sätt ha ett system, en checklista, att när lagen är klar i landskapsregeringen så 

går man igenom behörighetsfrågorna, straffbestämmelser och sådana saker 
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som har varit problem genom åren. Vi förlorar otroligt mycket tid. I det här 

fallet var det gentemot EU, men vi förlorar också tid mot våra medborgare 

när det gäller olika former av lagar. Problemet har funnits under många år. 

Jag är inte så attraherad av en laggranskningsnämnd. Jag tycker att man 

borde ha någon slags checklista när man skickar en lag från landskapsrege-

ringen till lagtinget.  

När man läser presidentens utlåtande så blir det här uppenbart. Skulle ut-

skottet ha fokuserat på de lagtekniska sakerna så tror att man hade hittat det. 

Men som politiker fokuserar man på politiken och innehållet i lagen. 

Jag vädjar till lantrådet och kommande landskapsregeringar att det här är 

någonting som man måste ta tag i. Tack, herr talman. 

Ltl Roger Jansson, replik  

Talman! Det är en mycket väsentlig fråga som viceordförande Strand tar 

upp och som jag under den här perioden har varit med i social- och mil-

jöutskottet och hanterat ganska många gånger. Vi har diskuterat hur 

man kunde undvika det. Vi har flera gånger i utskottet funnit att det be-

hövs göras korrigeringar och vi har gjort nödvändiga korrigeringar. Jag 

håller med om att en laggranskningsnämnd får svårigheter eftersom den 

måste sätta sig in väldigt mycket i sakfrågorna för att klara av det och 

många andra frågor. Nog är det ju lagberedningsledningen och land-

skapsregeringen som ska göra det. Jag tror faktiskt att det under det 

senaste decenniet har blivit mindre kontroll i den politiska landskapsre-

geringens hantering. Man tänker sig att det är vi i lagtinget som ska kla-

rera den typen av frågor. Det är olyckligt, precis som ltl Strand säger, 

både för lagtingets arbete och för Ålands folk som får en senarelagd rätt-

säkerhet. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Jag vill poängtera att jag inte är ute efter vare sig politiker 

eller tjänstemän. Men när man läser presidentens utlåtande så är det så 

uppenbart. Det är finsk behörighet, EU-direktiv är åländsk behörighet 

och så ger man en förordningsfullmakt på andras behörighet. Det är 

elementärt. Med min erfarenhet från landskapsregeringen och lagtinget 

i 12 år så tar jag på mig lika mycket ansvar som andra politiker att det 

har blivit så här. Vi borde hitta ett system, före lagarna skickas hit så har 

man någon sorts grundläggande checklista som man går igenom. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Gunnar Jansson, replik  

Tack talman! Kollegan Strand är ute i ett angeläget ärende. Under den 

här perioden har regeringen gjort en studie om att förbättra kvaliteten i 

lagberedningen. Det är bra, det gäller att jobba vidare på den punkten. 

Jag har några tankar om det här. 

Tills nu och för närvarande har vi föreskrifter som säger att lagfram-

ställningen skall, förutom annat, lämna redovisning om deras administ-

rativa, ekonomiska, miljömässiga och jämställdhetsmässiga aspekter. 

Jag ser nog framför mig, med en utvidgade självstyrelse och utvidgad 

behörighet, också behov av att vi tar in i checklistan både lagstiftnings-



  

1126 

ordningsbedömningar och sedan också behörighetsbedömningar som 

sådana. Både i avseende att man håller sig innanför behörigheten men 

också hur den behörigheten utnyttjas så att man inte kolliderar med den 

yttre ordningen enligt självstyrelselagen och grundlagen. Jag kan bara 

hålla med talaren här.  

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Jag behöver inte upprepa vad jag har sagt. Vi är överens 

vtm Gunnar Jansson och jag. Det som jag ser med laggransknings-

nämnden är att först går det igenom en beredning i lagberedningen, se-

dan ska den politiska landskapsregeringen behandla det, sedan ska det 

till laggranskningsnämnden, sedan till ÅD och till presidenten. Det blir 

en orimlig tidsrymd för självstyrelsen. Min personliga åsikt är att man 

borde vida åtgärderna vid lagberedningen, annars kan det ta ett år före 

en angelägen lagstiftning kommer på plats. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Väcks förslag om 

remiss till stora utskottet? Ingen remiss. Ärendets första behandling är avslutad. 

Första behandling 

6 Ändring av djurskyddslagen 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 11/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 18/2010-2011) 

Först tillåts allmän diskussion och efter det att diskussionen avslutats kan det väckas 

förslag enligt 54 § 2 mom. lagtingsordningen om att ärendet skall remitteras till stora 

utskottet.  

Diskussion. 

Ltl Åke Mattsson 

Tack, herr talman! Den här lagframställningen kom nästan som ett paket på 

posten efter beställning från social- och miljöskottet.  

Vi konstaterar i vårt betänkande att ändring av djurskyddslagen ligger väl-

digt i paritet med skrivningarna som utskottet hade när vi behandlade djur-

skyddslagen här tidigare i år. Man har förändrat brottsbenämningarna. Djur-

plågeri som man tidigare kunde bli dömd för, fast man överhuvudtaget inte 

hade varit i kontakt med djur, ändras till djurskyddsbrott, vilket är en betyd-

ligt bättre beskrivning. I djurskyddsbrott ingår det djurplågeri i vissa sam-

manhang. Det förutsätts också att man ska ha utsatt djuren för onödigt li-

dande för att man ska bli dömd för djurskyddsbrott.  

Vi efterlyste också en gradering av straffskalan. Man har gjort en gradering 

så att man kan bli dömd för lindrigt, vanligt eller grovt djurskyddsbrott. 

Man har också preciserat och förändrat lite när det gäller djurhållningsför-

bud. Vi har erfarit från utskottet att det också är bra. I behandlingen av djur-

skyddslagen framkom framförallt från djurskyddsföreningen att man tog för 

sällan till djurhållningsförbund. Det verkar vara en ganska hög tröskel för 

det. Vi tror att det blir lättare om man har det lite noggrannare reglerat när 

och hur det ska tillämpas.  

Vi var lite skeptiska till formuleringen; ”djurhållningsförbud meddelas på 

yrkanden av åklagaren”. Det har ju tillkommit för att den som döms ska ha 

möjlighet att försvara sig och bemöta yrkandet om djurhållningsförbud. Un-
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der processens gång kan det framkomma omständigheter som gör att man 

döms till djurskyddsbrott. Vi konstaterade att det inte är på den nivån att 

man behöver vidta åtgärder. Man kan alltid välja att döma till grovt djur-

skyddsbrott. Då utdelas alltid djurhållningsförbud. 

I vissa sammanhang kan man meddela bestående djurhållningsförbud, om 

man har gjort sig skyldig till grovt djurskyddsbrott.  

I övrigt har vi ingenting att anföra.  Vi anser, förutom några små detaljför-

ändringar, att lagtinget godtar landskapsregeringens framställning om änd-

ring av djurskyddslagen. Tack. 

Talmannen 

Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Väcks förslag om remiss till stora utskottet? 

Ingen remiss. Ärendets första behandling är avslutad. 

Första behandling 

 7 Behörig myndighet för djursjukdomar 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 13/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 23/2010-2011) 

Först tillåts allmän diskussion och efter det att diskussionen avslutats kan det väckas 

förslag enligt 54 § 2 mom. lagtingsordningen om att ärendet skall remitteras till stora 

utskottet.  

Diskussion. 

Ltl Åke Mattsson 

Tack, herr talman! Utskottet har tagit del av framställningar, gjort vissa hö-

randen och konstaterat i framställningen är en kodifiering av praxis som re-

dan förekommer. Vi tillstyrker förslaget. Tack.  

Talmannen 

Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Väcks förslag om remiss till stora utskottet? 

Ingen remiss. Ärendets första behandling är avslutad. 

Enda behandling 

9 Europeiska unionen och Åland – prioriteringar år 2011 och verksamhet år 2010 

Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande (Sjpn 2/2010-2011) 
Landskapsregeringens meddelande (M 2/2010-2011) 

Först tillåts diskussion och efter det vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. 

Vtm Gunnar Jansson  

Tack, herr talman! Man kan kanske tycka att lagtingets utrikespolitiska sfär 

är begränsat enligt självstyrelsesystemet. Formellt är det ju så när det där 

hänvisas till att förhållandet till utländska makter sköter riket med de be-

gränsningar som följer av två kapitel i självstyrelselagen. Man kan också säga 

att medlemskapet i EU, det meddelande som regeringen lämnar och den be-

handling som meddelandet undergår i lagtinget och dess olika organ i hög ut-

sträckning utvidgar lagtingets utrikespolitiska behörighet de facto till följd av 

medlemskapet i EU. Det här är inget dramatiskt. Det här är någonting som vi 

känner igen från tillvaron i Nordiska Rådet. Den utvecklingen är för självsty-

relsen och Åland mycket intressant. Jag återkommer till den frågan.  
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Meddelandet följer klassisk linje. Det är förståeligt och väl. Behandlingen i 

självstyrelsepolitiska nämnden har också följt tidigare års modell på det sätt 

som redovisas på sidan 1; dvs nämnden har under beredningen av landskaps-

regeringens årliga meddelande begärt in utlåtanden från samtliga fackut-

skott. Alla utskott har lämnat ett utlåtande, vilka bifogas betänkandet. 

Nämndens synpunkter i fråga om meddelandet sammanfaller i stort sett 

med utskottets synpunkter. Nämnden har valt att i föreliggande betänkande 

kort beröra utlåtandena samt några av de frågor som är särskilt viktiga för 

landskapet. Nämnden har inte egentligen haft någon egen sakbehandling på 

basen av höranden. Nämnden tyr sig här till vad fackutskotten förtjänstfullt 

har anfört och därav dragit slutsatser och sammanfattningar som jag nyss 

nämnde. 

När vi ser hur fackutskotten har behandlat meddelandet så är amplituden 

stor, så ska det vara. Där behandlas allt från konstitutionella och institution-

ella frågor till t.ex. temaåret 2011 om frivilligarbetets betydelse. Det är ingen 

liten omständighet i våra samhällen med en stor tredje sektorn och en aktiv 

befolkning och ett medborgarsamhälle som fungerar väl. Mellan dessa ytter-

ligheter avhandlar nämnden och utskotten smart och hållbar strategi för alla, 

en utbildnings- och kulturpolitisk jättefråga, ram för gemenskapens åtgärder 

för vattenpolitiken, svavel- och koldioxidutsläppen i sjöfarten, en hos oss 

återkommande och oerhörd viktig fråga, inte bara med tanke på trafiken i Ös-

tersjön utan överhuvudtaget sjöfart som sådan, en gemensam jordbrukspoli-

tik för åren 2014-2020 samma för fiskeripolitiken, innovativa nyinvesteringar 

inom fiskodling, rekrytering av personal i EU:s institutioner mm. 

Fackutskottets behandling är viktig, dels för att hålla utskotten uppdate-

rade, dels för att ministrarna och tjänstemannakåren ska behandla EU-

ärenden som en integrerad del av den offentliga maktutövningen i självstyrel-

sesystemet. Inte är EU något märkvärdigt egentligen, även det ska jag kort 

återkomma till. EU är i allra högst grad en del av självstyrelsesystemet och 

den maktutövning som vi utövar med tanke på befolkningen. 

De politiska ställningstagandena i utskotten och i självstyrelsepolitiska 

nämnden ska följas upp eftersom marknadsekonomin i EU är en pågående 

process med program, med projekt och med strategier. 

Marknadsekonomins villkor framträder tydligt i betänkandet. Samarbetet i 

EU har huvudsakligen varit ett ekonomiskt samarbete. Emellertid innebar 

Lissabonfördraget en förskjutning i riktning mot ökat politiskt samarbete, 

inte enbart ekonomiskt eller marknadsekonomiskt, utan i allra högsta grad 

ett politiskt och i många fall utrikespolitiskt samarbete, varav vi är en del. 

Här har självstyrelsens gränser minsann utvidgats. Jag illustrerar det med 

några exempel. Senare tiders händelser i Europa och vid våra yttergränser 

sätter både det ekonomiska och det politiska samarbetet på prov på ett tidi-

gare inte skådat sätt i unionen och tidigare EG. 

Den ekonomiska oron inom euroområdet är påtaglig när länderna inte 

längre kan ty sig till devalveringar. Gigantiska stödordningar byggs upp för 

att stötta nationella ekonomier inom EU. Ålands skattebetalare är medparter 

i dessa stödarrangemang. 

De politiska revolterna i Nordafrika och i främre Orienten skapar dagliga 

tragedier i Medelhavet och i EU:s sydstater. Dessa folkförflyttningar riskerar 

att sluta gränserna i EU i motsats till syftet med vad som var meningen med 

den fria rörligheten inom EU. Detta är daglig verksamhet på en nivå som vi 
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antagligen inte riktigt kan ta till oss här uppe i Norden. Den nyhetsför-

medling som i vissa fall till och med riskerar att avtrubbar lyssnare är oerhört 

tragisk. Det här är en del i EU varav vi är medlemmar. 

En tredje osäkerhetsfaktor för oss på Åland är utgången av regeringsbild-

ningen i Finland. Nämnden hänvisar bland annat till regeringen Vanhanens, 

den dåvarande regeringens, principprogram, principbeslut från den 23 april 

2009 om åtgärder för att trygga Ålands medverkan och inflytande i EU-

ärenden. 

Nämnden betonar och ånyo vikten av samband mellan ansvar för imple-

menteringen av EU:s rättsakter och medverkan och inflytande i det organ där 

beslut om rättsakterna fattas. Det är därför mycket betydelsefullt att nästa 

riksregering adopterar principbeslutet från 2009, antingen i regeringspro-

grammet eller kanske hellre separat när regeringen har bildats och inlett sin 

verksamhet.  

Herr talman! Överhuvudtaget börjar vi se en utveckling i EU mellan å ena 

sidan skötsel av vardagliga människonära åtaganden och ärenden, som man 

kunde kalla vadmals integration för att citera den rikssvenska författaren PO 

Sundman som på 70-talet talade om vadmals nordism, och å andra sidan 

storpolitiska överväganden om den globala politiken inom framförallt utri-

kes- och säkerhetspolitiken, av vilken vi också är en del såsom medlemmar av 

EU. 

Man kan säga att utlämningen av general Ratko Mladic knappast kan vara 

en fråga för Ålands lagting när man diskuterar den i ljuset av förhållandet 

mellan de då stridande delarna av forna Jugoslavien, Serbien och dåvarande 

Montenegro å ena sidan samt Bosnien-Hercegovina å andra sidan. Men det 

förhållandet att general Mladic nu är utlämnad för rättsbehandling för FN:s 

tribunal i Haag är i allra högsta grad en fråga för EU och därmed för oss. I 

ljuset av att delar av forna Jugoslavien och flera länder, i dessa ganska pro-

blematiska Balkanområden, vill bli medlemmar av EU. Vi har inte talerätt 

vad gäller de specifika frågorna, men vi är en del av den organisationen var i 

t.ex. Kroatien, Makedonien och så småningom Serbien sannolikt blir med-

lemmar och kommer då att ingå i den stora europeiska familjen. 

Därför, talman, upplever vi spännande tider. Nämndens slutsatser är att vi 

betonar de vardagliga jordnära ekonomiska samarbetsaspekterna i EU och 

betydelsen av ett förstärkt ökat inflytande för våra institutionella demokra-

tiska organ i dem.  

Jag är av den åsikten att den dagen kommer när vi också mycket väl kan ta 

oss talan i storpolitiska frågor, om vi så vill, och därmed utvidga ramen för 

självstyrelsens faktiska behörighet. Tack talman!   

Ltl Camilla Gunell  

Herr talman! Bästa lagting, det är alltid mycket intressant att delta i självsty-

relsepolitiska nämndens behandlingar. Vi har goda diskussioner, en god 

stämning och det är väldigt utvecklande och lärorikt att sitta i detta förträff-

liga sammanhang.  

Det här utlåtandet bygger mycket riktigt, som vtm Gunnar Jansson säger, 

på utlåtanden från specialutskotten. Jag skulle framförallt vilja lyfta upp 

social- och miljöutskottets utlåtande som lyfter upp två frågor på ett mycket 

tydligt och klart sätt och som har ett viktigt politiskt innehåll. De två frågorna 
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har engagerat mig mycket och det är frågor som jag fortfarande tycker är 

synnerligen viktiga.  

Den ena handlar om frivilligarbetets år. Social- och miljöutskottet säger att 

vi behöver en kartläggning över det frivilliga arbetet och dess betydelse för 

Ålands ekonomi och sysselsättning. Det här är en beställning som vi ifrån so-

cialdemokratisk sida ha velat ha redan i flera år och vi lyfte även frågan i en 

hemställningsmotion. Jag är glad att man har diskuterat frågan på allvar i 

social- och miljöutskottet och att man nu kommer till att det vore synnerligen 

angeläget att man faktiskt gjorde en utredning över detta. En sådan heltäck-

ande utredning borde naturligtvis göras av ÅSUB som har statistik och kapa-

citet att göra en sådan här kartläggning. Det är klart att frivilligt arbete har en 

enorm betydelse för det åländska samhället. Det måste vi från samhällets sida 

hela tiden bekräfta och säga hur bra det är att det finns. Tänk alla dessa tim-

mar som sätts in i frivilligt arbete. Efter att människor har jobbat en lång dag 

på sitt arbete så går man och gör frivilligt arbete inom olika organisationer, 

alltifrån att man tränar knattar i fotboll till att man snickrar dansbanor i nå-

gon ungdomsförening osv. Det är mycket viktigt att det här arbetet finns. Fri-

villigt arbete stärker också sammanhållningen i samhället, ökar det sociala 

kapitalet och ger människor en meningsfull och viktig fritid.  

Jag hoppas att landskapsregeringen nu tar till sig detta, tar upp frågan 

med ÅSUB och beställer denna utredning.  

Det lyfts också fram att om vi ska kunna argumentera gentemot EU kring 

att man ska införa momsskyldighet för frivilligorganisationer så måste vi ju 

kunna säga vilken vikt de frivilliga organisationerna bidrar med till vår sam-

hällsutveckling. För att få starka argument så måste vi känna till de verksam-

heterna och veta vad de har för faktisk betydelse.  

En annan fråga som social- och miljöutskottet lyfter upp är miljöpolitiken 

och vattenbruket i Östersjön. Fiskodlingsfrågan har hela tiden varit en väldigt 

känslig och svår fråga att diskutera här i lagtinget. Utskottet konstaterar; ”att 

utsläppen från fiskodlingen, särskilt utsläppen av fosfor, utgör den största 

enskilda åländska utsläppskällan till Östersjön. Samtidigt har fiskodlingen 

en central betydelse för särskilt skärgårdens näringsliv. Det är viktigt att 

landskapsregeringen arbetar vidare med att minska utsläppen från näring-

en så att denna kan utvecklas under förutsättning att totalutsläppen till 

vattnen betydligt minskas. Utskottet erfar att landskapsregeringen för när-

varande har en bra dialog med näringens företrädare där deras syn-

punkter kan tas tillvara men miljölagstiftning och regelverk måste utformas 

utgående från det allmänna intresset”. Med det allmänna intresset antar jag 

att utskottet menar människornas oro över hur tillståndet i Östersjön utveck-

las. Det utvecklas mycket negativt i rasande takt. Nu kommer det en ny som-

mar med algblomning, det kommer ett val i höst och antagligen kommer löf-

tena till befolkningen att vara stora och rikliga om att åtgärder ska vidtas. Här 

har vi faktiskt ett område där nästan ingenting har skett under den här man-

datperioden. När den förra regeringen ville jobba med den här frågan och 

ville skapa en mer hållbar fiskodlingsnäring som skulle kunna utvecklas yt-

terligare och därmed stärka särskilt skärgårdens näringsliv så fick man näst-

an höra att man var fientlig och bara ville nedmontera regionen. Avsikten var 

precis det motsatta; att få fram innovationer och teknik som kunde medföra 

att den här näringen kunde utvecklas men inte med den miljöbelastning som 

förekommer idag.  
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Sedan konstaterar utskottet; ”att det inte fastställts erforderliga kvalitets-

normer till vattenlagen. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) 

har därför i sin tillståndsgivning utgått från nuvarande utsläppsnivå för 

fiskodling. På grund av avsaknad av kvalitetsnormer och bindningen till 

nuvarande utsläppsnivå är det svårt för nya företag och odlingar att eta-

blera sig. I Sverige och Finland beviljas tillstånd till nya odlingar i begrän-

sad omfattning”. Eftersom reglerna är oklara så betyder det att nya företa-

gare inom den här näringen inte riktigt vet vad de har att förvänta sig. Kanske 

dialogen med nuvarande etablerade företag gör att man kanske inte är så in-

tresserad av konkurrens från nyetableringar. Det är viktigt att det här är en 

marknad som är öppen för alla och där regelverken är klara. Jag vill för min 

del ställa frågan till landskapsregeringen varför man dröjer så med att 

komma med de här utsläppsnivåerna? Vattenskyddsprogrammet har ju varit 

klart i flera år redan. Där står det ju att man återkommer i frågan med att 

skapa förordningen där utsläppsnivåerna klargörs.  

Det här är tydligen en mycket svår fråga för regeringen för frågan skjuts 

fram hela tiden. Läget är oklart för alla som sysslar med den här verksamhet-

en, framförallt är det mycket oklart för medborgarna. Ska vi ha det så här nu? 

Ska den här näringen kunna fortsätta med de utsläpp som den har fortsätt-

ningsvis och är det här något som vi politiker låter ske år ut och år in?  

”Utskottet betonar vikten av att för att näringen ska kunna utvecklas 

långsiktigt måste den totala utsläppsnivån betydligt nedbringas. För att 

uppnå detta erfordras åtgärder i syfte att dels säkerställa att den totala ut-

släppsmängden minskar samtidigt som produktionen kan utvecklas också 

med miljömässigt innovativa nyetableringar”.  

Jag vill för min del rikta ett stort tack till social- och miljöutskottet. Ni har 

lyft, på basen av EU meddelandet, en mycket viktig fråga. Jag hoppas att man 

kommer till något resultat. Nästa regering borde ha en närings- och miljömi-

nister, inte en social- och miljöminister. Det är dags att göra en förändring på 

den punkten. Om man ska nå en hållbar utveckling, en hållbar tillväxt inom 

näringarna så måste närings- och miljöfrågan gå hand i hand. Tack. 

Ltl Anders Eriksson, replik  

Herr talman! Jag som har varit både närings- och miljöminister har 

kanske inte något emot det förslaget, med det var inte därför som jag 

begärde replik. Vi är helt eniga om att höja statusen för det frivilliga ar-

betet. 

Däremot sade ltl Gunell i förbifarten om momsskyldigheten som 

kommer att drabba de frivilligorganisationerna. Partikollegor till mig 

har gång på gång försökt få upp en debatt om den här frågan. Vi står ut-

anför EU:s skatteharmonisering, om vi hade egen beskattning så berör-

de inte detta Åland överhuvudtaget. Frågan är vad man ska göra då? 

Kanske försöka få igång förhandlingar med de finska myndigheterna, 

men det tror jag att både ltl Gunell och jag vet att om de konstaterar att 

det här är något som Åland kan ha nytta av men inte övriga Finland så 

blir det ett absolut nej.  

Det här är igen ett av hundratals motiv till ett övertagande av be-

skattningen. Jag undrar om ltl Gunell inser att för att få bort momsskyl-

digheten för de frivilliga organisationerna så borde vi kanske jobba mera 
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med kraft för att överta beskattningen? Eller finns det några andra mo-

deller? 

Ltl Camilla Gunell, replik  

Ltl Eriksson leder in frågorna på egen beskattning. Jag vill inte gå in på 

djupet i den diskussionen nu. Däremot tycker jag att det är mycket vik-

tigt att de frivilliga organisationerna inte drabbas av den här momsskyl-

digheten vare sig på Åland, i riket eller i övriga Norden och inte heller 

inom EU. De frivilliga organisationerna är ändå till viss del beroende av 

samhällsstöd. Då tycker jag att det blir att ge och ta, man ger med den 

ena handen och tar med den andra. Det är orimligt tycker jag. 

Ltl Anders Eriksson, replik  

Jag delar helt och hållet den uppfattningen. Jag tycker också att det är 

orimligt. Jag tycker det är väldigt tråkigt att när vi försöker få till stånd 

en debatt om detta att ingen egentligen tar tag i frågorna. Vi kan inte 

bara tycka att någonting är tråkigt. Vi måste se vad vi kan göra åt det.  

De facto har vi ett väldigt stort trumfkort i och med att vi står utanför 

EU:s skatteharmonisering. Vad kan vi göra åt det nu? Hur ska vi driva 

frågorna vidare? Vi kommer ingen vart med att bara tycka att det är trå-

kigt. Det är mycket som är tråkigt, men vi måste komma framåt. 

Ltl Camilla Gunell, replik  

Jag tycker att om Åland ska ha starka argument att hävda att vi inte ska 

ha denna momsskyldighet för föreningar så då måste vi också kunna 

säga vilken vikt de frivilliga organisationerna har för vårt samhälle, för 

vår sysselsättning och hur de bidrar till vår gemensamma kassa osv. Vi 

måste veta betydelsen av detta arbete för att också kunna hävda rätten 

att slippa denna moms pålaga. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Om man ytterligare fördjupar sig i detta när det gäl-

ler kvalitetsnormer på vattnet, så är det flera olika kvalitetsnormer som 

figurerar här. Den typen av kvalitetsnormer som man pratar om i EU är 

mera för företag, sedan finns det för enskilda och det finns också kvali-

tetsnormer som gäller bara för landskapsregeringen, som man sätter för 

sig. Det är väl närmast de normerna som man har klara för sig. Det är 

ett enormt omfattande arbete att göra. På samma område kan det också 

vara många olika mätpunkter. Det är inte någonting som man gör i 

brådrasket. Det är väldigt svårt. Om man gör det här så kan man öppna 

upp för väldigt mycket fiskodlingar. För det finns områden, också här på 

Åland, som inte är speciellt utsatta för föroreningar. Där kan man helt 

plötsligt smälla upp några fiskodlingar. Man har inte argument att 

stoppa dem. Det är lite Pandoras ask. Vi har erfarit att det är väldigt 

komplicerat och svårt att gå framåt i den här frågan. Jag för min del för-

står att landskapsregeringen väger för och emot i många sammanhang. 

Det är också väldigt vilket dyrt att göra det här.  
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Ltl Camilla Gunell, replik  

Ja, nästan det värsta tillståndet i politiken, och kanske i andra samman-

hang också, är ju när man ingenting vet. När man inte vet hur reglerna 

är och när det är oklart vad som kommer att gälla för dem som ska verka 

inom en verksamhet. Kanske ltl Åke Mattsson, som är medlem i rege-

ringsblocket, vet varför man inte på basen av vattenskyddsprogrammet 

nu kommer med de här utsläppsnivåerna? Vad är det som gör att man 

dröjer så? Inte kan man ju säga att det politiskt kan betyda att det ska gå 

åt andra hållet, att det plötsligt ska få bli mera utsläpp? Nog måste vi ha 

den makten inom Åland, när vi har vattenlagstiftningen, att kunna re-

glera vad som är rimliga nivåer för den här typen av näring.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Den här typen av vattenkvalitetsnormer som man ef-

terfrågar så är problemet att det kräver långvarig mätning av tillståndet 

och förändringar. Man gör det inte i brådrasket. Det räcker inte med en 

eller två mätningar. Man ska hålla på ganska länge. Man ska göra syn-

nerligen kvalificerade utredningar för att ta fram det här. Man jobbar 

med de här frågorna och det går framåt, men det är ett problem. Jag 

tycker att det är ett problem att de här vattenkvalitetsnormerna inte 

finns. Det är ingenting som man tar fram ur bakfickan i brådrasket, den 

saken är klar. Det kräver ganska mycket resurser och vi ska kartlägga 

hela Åland. 

Ltl Camilla Gunell, replik  

Nu står det inte riktigt det, som ltl Åke Mattsson nu framför, i social- 

och miljöutskottets betänkande som ltl Åke Mattsson har varit med och 

beslutat om. Här står; ”på grund av avsaknad av kvalitetsnormer” är 

det oklart för nya företag och odlingar att etablera sig. Sedan står det vi-

dare: ”Utskottet betonar vikten av att för att näringen ska kunna ut-

vecklas långsiktigt måste den totala utsläppsnivån betydligt nedbrin-

gas.” Det har ltl Åke Mattsson själv varit med och beslutat om. Jag för 

min del hoppas att landskapsregeringen reagerar och kommer med be-

sked. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson, replik  

Herr talman! Jag är glad för att kollegan Camilla Gunell har observerat 

våra skrivningar som är mycket tunga och väsentliga när det gäller fisk-

odlingen. Det är allvarliga fel som vi har i systemet från självstyrelse-

myndighetens sida. För det första är det konkurrensbegränsande, som 

framgår av betänkandet, genom att nya inte släpps in. För det andra får 

vi därmed inte en tillräcklig innovativ utveckling av näringen, eftersom 

befintliga företag delvis är fastinvesterade i gällande produktionsme-

toder och fisksorter. För det tredje så minskar inte nuvarande system 

utsläppen genom att samhällsstyrningen sköts tillsammans med och är 

beroende av befintliga företag, vilket faktiskt nu redovisas av landskaps-

regeringen. Det blir inte något av vår målsättning på Åland att öka fisk-
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odlingen men minska de totala utsläppen med nuvarande politik. Därför 

är det här ett mycket väsentligt uttalande i ett globalt östersjöperspektiv. 

Ltl Camilla Gunell, replik  

Det är bra att ltl Roger Jansson betonar det. Jag hoppas att han utveck-

lar resonemanget i sitt anförande. Genom den så goda dialogen som 

landskapet nu har med befintliga odlare, så betyder att man egentligen 

reglerar ett monopol med dem som redan har odlingar och sätter fast 

reglerna så att ingen annan kan komma in och etablera sig. Det är en då-

lig näringspolitik. Det skapar inte konkurrens. Det skapar inte heller 

nytänkande och innovationer. Då är det också en dålig regionalpolitik 

därför att dessa företag är belägna i skärgården och där behövs det nyfö-

retagande. Samtidigt är det ju en urusel miljöpolitik att låta det rulla på 

och inte komma med besked. 

Ltl Roger Jansson, replik  

Herr talman! Det är väsentligt att när möjlighet ges så är det vårt ansvar 

gentemot Östersjöns miljö. Det är orsaken till att det tas upp i det här 

sammanhanget. Resultat av det här blir dålig miljöpolitik, dålig närings-

politik och dålig regionalpolitik, precis som ltl Camilla Gunell säger. Då 

måste man sätta katten på bordet, man måste vara öppen och resonera 

och det har vi försökt göra i social- och miljöskottet. Det är därför vä-

sentligt att det blir en diskussion här med de partier som styr den ut-

vecklingen.  

Vi har nu fyra års erfarenhet av de här försöken som är gjorda och 

som sades inledningsvis att skulle kunna ge några positiva resultat. De 

resultaten har uteblivit. Då är det skäl att man tar ställning till vilka de-

lar politiken har fallerat och hur den bör förändras. Därför har vi gjort 

dessa skrivningar.  

Ltl Camilla Gunell, replik  

Jag är helt enig med ltl Jansson. Jag vet att ltl Jansson även tidigare har 

sagt att den här frågan är regeringens akilleshäl och det håller jag helt 

med om. Det här är en fråga som man haft svårt att diskutera, svårt att 

hitta en enighet om och svårt att hitta en väg framåt. Det som blir li-

dande är faktiskt både skärgården och miljön och även trovärdigheten 

för näringspolitiken.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Barbro Sundback  

Herr talman! Det är ett mycket tungt i dokument som självstyrelsepolitiska 

nämnden kommer med. Det är många både viktiga och intressanta frågor 

som tas fram i upp utlåtandet och självstyrelsepolitiska nämndens samman-

fattning. Det är därför ganska nedslående att det är så få som är inne i kam-

maren. Man kan väl inte tolka det på annat sätt än att det inte intresserar. 

Regeringen är totalt borta. Nu kommer lantrådet, det är bra. Det kanske 

kommer in några fler så småningom. 

Det är länge sedan som det här ärendet remitterades, i oktober. Regering-

en var tidigt ute. Ärendet hade varit förtjänt av att vara klart redan innan vi 

gick på vår ledighet i februari. Nu känns det naturligtvis ganska gammalt och 
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lite hyllvarmt. Sju månader har gått sedan dess. Det betyder kanske att in-

tresset för dokumentet falnar under den här tiden. Trots det, herr talman, 

tycker jag att det är viktigt att vi ventilerar det här ärendet. Det bli så att vi 

diskuterar åtgärder riktade till regeringen med anledning av det här doku-

mentet. 

Min kollega ltl Gunell tog upp frivilligt arbete. Med anledning av social- 

och miljöutskottets kläm tänkte jag säga något mer om vikten av tredje sek-

torns arbete på Åland. Nämnden har tagit en kläm som riktar sig till land-

skapsregeringen. Jag vet inte vad klämmen har för värde eftersom självstyrel-

sepolitiska nämnden inte upprepar den, klämmen finns här i utlåtandet. Det 

skulle vara intressant att höra Vtm Gunnar Janssons uppfattning om den här 

klämmen, men han är tydligen upptagen med andra diskussioner just nu. Jag 

får väl återkomma till det senare.  

Nämnden vill att; ”självstyrelsepolitiska nämnden ska föreslå att lag-

tinget hemställer om att om att landskapsregeringen gör en utredning av-

seende frivilligarbetet med alla dess effekter i det åländska samhället som 

ett underlag för att vidareutveckla den tredje sektorn”. Det är en mycket bra 

skrivning som jag ser det. Men vad har det för betydelse politiskt? Är det inte 

en kläm utan det är någonting som bara utskottet har önskat? Oberoende av 

det så är det en viktig fråga. Nämnden har ju sagt att det ska göras en utred-

ning om tredje sektorns betydelse på Åland.  

Jag fick idag en lista från Folkhälsan, som tidigare hade en bilaga till sin 

kalender, där man mycket förtjänstfullt räknar upp en massa myndigheter 

och offentliga organ men också en lista över organisationer och det som vi 

kallar föreningar eller stiftelser. I årets kalender finns inte det med. På Folk-

hälsans hemsida kan man ta del av den här förteckningen. I den förteckning-

en ingår 175 föreningar. Som föreningsaktiv ser jag dock att det är en hel del 

föreningar som saknas. Jag tror att vi lätt kommer upp till 200 föreningar och 

stiftelser på Åland. Om vi nu räknar med att det finns 5-10 personer aktiva 

styrelsemänniskor så är det i alla fall 1500 personer, kanske ännu flera, som 

aktivt bedriver frivilligt arbete under sin fritid utan tanke på egen vinning. 

Man uppoffrar sig för det allmännas bästa. Det är en enorm arbetsinsats som 

utförs inom dessa 200 föreningar och stiftelser. En del av dessa föreningar 

drivs helt med frivillig arbetskraft, andra har ganska omfattande ekonomier, 

kanslier och personal och får årligen stora summor stöd från landskapet. 

Många föreningar får bara någon liten summa och fungerar ändå i många fall 

mycket bra.  

Under sämre tider drar man ner det direkta stödet från det offentliga till 

föreningarna. Det har antagligen direkt även negativa konsekvenser för utfal-

let, verksamheterna och aktiviteterna. Under en lågkonjunktur har säkert 

många stor förståelse för det, men om det här blir bestående så är det dåligt 

för hela samhället. Jag tycker att det är väldigt länge sedan som lagtinget har 

diskuterat de allmänna principerna och villkoren för samhällets stöd till den 

tredje sektorn. Det är hög tid att ta sig en funderare på hur detta ska skötas 

på ett riktigt sätt. Om man generaliserar så är tredje sektorn en viktig del av 

vårt civila samhälle. Utan detta starka engagemang från medborgarna skulle 

de nordiska länderna inte ha den demokratiska profil som vi de facto har. I 

många länder har man inte just alls frivilligt arbete. I före detta Sovjetstater-

na börjar det sakta utvecklas, men det ses på med en viss misstro. Så är det 

inte hos oss. Hos oss har frivilliga organisationerna traditionellt en ganska 
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stark position. Om man tittar på Folkhälsans lista över föreningar och stiftel-

ser så ser man att många politiker är aktiva inom civilsamhället. Det finns en 

stark koppling mellan det politiska Åland och civilsamhället. Det är mycket 

viktigt för att garantera verksamheterna och föreningarnas fortsatta förut-

sättningar. 

För att det ska ske en bra utveckling för alla föreningar och att vi ska få 

bort sådana politiska antydningar som uppkommer på grund av att enskilda 

politiker är engagerade i olika föreningar så borde vi ha mera generella och 

allmänna regler för hur tredje sektorn ska skötas. Med stor erfarenhet från 

tredje sektorn kan jag säga, som med all verksamhet, att det är den ekono-

miska stabiliteten som är avgörande, inte bara för att man ska kunna börja 

med en verksamhet utan också för att man ska kunna utveckla verksamhet-

erna. I de flesta fall kan samhället vara rätt givmilt när någon ny verksamhet 

träder ikraft, men sedan har man svårt att vara med och utveckla verksam-

heterna. 

En annan viktig förutsättning är att föreningslivet har lämpliga lokaliteter. 

Där kan samhället göra mycket för att stöda verksamheten. Sedan finns det 

möjligheter att utveckla samarbetet mellan offentlig sektor och tredje sek-

torn, men det ser vi ännu ganska lite av på Åland. Det här är också någonting 

som man kunde ta in i ett framtida policydokument.  

I näringsutskottets utlåtande, som också finns bifogat, finns ERUF-

bidragen omnämnda, dvs europeiska regionala utvecklingsfonden. Vi har 

diskuterat det här flera gånger inom socialdemokraterna, eftersom det också 

berör tredje sektorn. Det står; ”programmet omfattar hela Åland och mål-

gruppen är företag, föreningar och offentliga aktörer.” Näringsavdelningen 

har, så vitt jag vet, aldrig riktat sig till föreningar specifikt med de här peng-

arna. Jag vet inte heller hur man har gjort med offentliga aktörer. Ser man på 

behandlingen så rör det enbart företag. Här finns en möjlighet att utveckla 

stödet till tredje sektorn genom att använda europeiska pengar. 

Det frivilliga arbetet skapar möjligheter för medborgarna att organisera sig 

och verka demokratiskt. Det stärker gemenskapen i samhället och det skapar 

stora samhällsekonomiska positiva effekter. På det enskilda planet finns det 

klart belagt att detta sociala kapital, som byggts upp, förebygger olika typer 

av isolering, att man exkluderas osv. Det skapar positiva hälsoeffekter för den 

enskilde. Det frivilliga arbetet är väldigt viktigt för social integration i all-

mänhet men också med tanke på dem som flyttar till vårt örike och kommer 

från andra fjärran kulturer. 

Herr talman! Jag stöder varmt det som självstyrelsepolitiska nämnden och 

speciellt det som social- och miljöutskottet har sagt om vikten av att detta 

stora frivilliga arbete utreds. Framförallt att man försöker bedöma dess sam-

hällsekonomiska effekter för att sedan kunna lägga en politik som fortsatt ga-

ranterar stöder den tredje sektorns fortbestånd.  

Idag har vi offentlig sektor och privat sektor men vi borde också ha tredje 

sektorn inom näringsavdelningen. Tack. 

Vtm Gunnar Jansson, replik  

Tack fru talman! Tack för ett mycket intressant inlägg. Den eviga frågan 

om umgänget mellan offentlig sektor och privat sektor och den tredje 

sektorn däremellan är oerhört viktig. Jag kan bara dela den uppfatt-

ningen. I vår rättsordning är den faktiskt så viktigt och det är ett av de få 
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exempel vi kan finna på vår jord som har fått ett eget namn, dvs den 

sysslar med medelbar förvaltning. Den termen är förbehållen för förhål-

landena på Åland och i övriga Finland. Den offentliga förvaltningen 

sysslar med offentlig förvaltning, den privata sfären har sitt inom sitt re-

gelverk och sedan har vi den tredje sektorn där emellan som sysslar med 

medelbar förvaltning. Det är en term som jag därför gillar. Här har jag 

en liten avvikande mening, men nog tycker jag att samarbetet mellan of-

fentlig förvaltning och medelbar förvaltning fungerar bra där det är ut-

byggt. Då tänker jag närmast på räddningstjänsten och barnomsorgen. 

Jag har svårt att tänka mig att vare sig sjöräddningen eller landrädd-

ningen kunde klara sig ensam. 

Talmannen 

Tiden är ute!  

Ltl Barbro Sundback, replik    

Jag har lite en känsla av att tiden kanske inte räckte till för vtm Gunnar 

Jansson. Slutsatsen blev lite rumphuggen, eftersom det i repliken fanns 

någon slags antydan att samarbetet mellan offentlig förvaltning och me-

delbar förvaltning var komplicerat. Det är mycket möjligt att det är så, 

men det måste vara ett administrativt problem som går att lösa.  

Vi har nu en sådan situation där vi har skarp gräns mellan den privata 

och offentliga sektorn. Fortfarande är tredje sektorn någonting som ska 

fungera på väldigt oklara villkor. Hur mycket pengar det finns att ge är 

politiska bedömningar. Det finns inte någon klar politik. Det är olika 

mellan kultur- och idrottsföreningar och föreningar som är mera av 

ekonomisk karaktär osv. 

Talmannen 

Tiden är ute!  

Vtm Gunnar Jansson, replik  

Tack fru talman! Så är det. De exempel som jag då eftersträvade funge-

rar ändå rätt hyggligt. Där tredje sektorn sköter barnomsorg sker det 

under de lagar som i övrigt gäller för den aktiviteten. Tredje sektorn är 

oerhört viktig just inom räddningstjänsten; sjöräddningen, räddnings-

väsendet och brandkårsväsendet på land. De verksamheter utförs enligt 

de normala regler som gäller för den verksamheten. Där det fungerar så 

fungerar det bra, men det finns gråzoner som är mer problematiska. 

Men dess vikt och betydelse kan inte underskattas.  

Ltl Barbro Sundback, replik    

Det är intressant det som vtm Gunnar Jansson säger, men det är lite 

otydligt vad han antyder. I vilka sammanhang skulle det vara så proble-

matiskt? Det är möjligt att det är så, men jag tycker i så fall att det är vä-

sentligt att försöka överkomma de hindren. Om man tänker på alla kul-

turföreningar som finns, så vi skulle inte ha något kulturliv om det inte 

fanns föreningar som skötte det i stor utsträckning. Sedan har vi små 

kommunala kulturförvaltningar och några stiftelser. Mellan de kommu-

nala förvaltningarna och kulturföreningarna skulle det kunna finnas ett 

mycket större samarbete. Då undrar jag vart dessa ERFU-pengar har ta-

git vägen? Det står att det gäller företag, föreningar och offentliga aktö-
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rer. Där finns ekonomiska resurser att använda, som jag ser det. Men 

fantasin har inte räckt till på näringsavdelningen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Folke Sjölund, replik  

Fru talman! Det var ett anförande som jag tycker att gick i sann liberal 

anda. Det är precis exakt så som grundbulten i den liberala ideologin är, 

att verkligen fästa stor vikt vid frivilligt arbete, den tredje sektorn och 

medborgarnas frihet under ansvar. Det här är en del av hela vårt kultur-

liv och hela vårt samhällsliv. Det är en mycket viktig grundbult i många 

medborgares liv. Det är precis så där. 

Om man ska göra en bred utvärdering så är det klart att man kan göra 

det. Vi vet ju redan nu faktiskt väldigt mycket om att den här sektorn be-

tyder oerhört mycket för hela vårt samhälle.  

Talmannen 

Tiden är ute!  

Ltl Barbro Sundback, replik    

Jag vet inte vad det var för mening med den där repliken egentligen? Jag 

bortser från de politiska undertonerna. Jag vill fokusera på sakfrågan 

om tredje sektorn. Det är ingen av oss som kan säga i ekonomiska ter-

mer hur mycket den tredje sektorn producerar i samhällsekonomiska 

termer. Det borde vi veta. Den fördelningspolitik som man nu sysslar 

med är väldigt politisk. Det finns preferenser som ofta bygger på vem 

som sitter i vilken förening och sådana saker och det kommer det natur-

ligtvis alltid att finnas. Men, det borde finnas ett tydligare regelverk så 

att man vet att om man sätter in 3 euro i den här föreningen så får man 

7 euro tillbaka. Sådana mått kan man ha. 

Ltl Folke Sjölund, replik  

Fru talman! Den ideella sektorn är väldigt olika. Det finns allt från väl-

digt små föreningar till väldigt stora föreningar och stora föreningar som 

har ganska stor ekonomisk verksamhet, typ Folkhälsan och Röda Kor-

set. Att ha väldigt generella regler är naturligtvis en viss svårighet, men 

inte är det väl omöjligt. 

Jag vill minnas att i riket har det nyligen gjorts en sådan här utvärde-

ring som visar att 1 insatt euro i den här verksamheten skapar 6 euro i 

omsättning. Visst är det jätteviktigt, det skulle säkert vara en bra sak att 

kunna få en översikt och värdering på vad de satsade pengarna i den 

ideella sektorn genererar.   

Ltl Barbro Sundback, replik    

Jag tar i alla fall detta som ett stöd för att man ska göra den här utred-

ningen. Och att utredningen kunde vara värdefull att lägga till grund för 

att man från politiskt håll har lite mera framförhållning och tankar om 

hur man ytterligare kan stöda tredje sektorn för att det ska ske en ut-

veckling. Nu är det ganska statiskt. De som av tradition och hävd har fått 

ganska mycket pengar, de fortsätter att få. Medan de som är ganska nya 

och börjar med något får till en början ganska lite pengar och kanske 
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förblir ganska små. Det finns också möjligheter för den som beviljar 

pengar och som har den politiska makten att ha en inriktning; nu satsar 

vi särskilt på pensionärer eller nu satsar vi särskilt på skärgården och 

lägger till pengar. Men för allt detta behöver man ha fakta, kunskap och 

framförallt kunskap om hur de här pengarna kommer medborgarna till 

nytta och glädje. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Åke Mattsson 

Tack fru talman! Jag vill tacka för uppskattningen som social- och miljöut-

skott har fått för sitt engagemang och sina skrivningar i den här frågan. Det 

har varit ett engagerat utskott. Ibland tycker man som ordförande att de 

kanske kunde vara lite lugnare, men i det här sammanhanget är det helt okej. 

Tittar man på våra skrivningar så är det några punkter som vi har valt att 

fördjupa oss i lite närmare. Vissa punkter, som tidigare har nämnts här, är 

viktigare än andra. 

Inledningsvis tar vi ställning till innehållet i tvättmedel. EU har gått ut 

med ett förslag på 0,5.  Vi har tidigare haft en motion i social- och miljöut-

skottet där det inte borde få vara mer än 0,2 viktprocent, om det överhuvud-

taget ska få vara fosfater. Detta borde inte bara gälla i konsumenthandeln, det 

borde också vara i industrimaskiner. Man jobbar på den här frågan. Land-

skapsregeringen håller sig framme.  

Vi har konstaterat att efter en tjänsteman slutade vid landskapsregeringen 

så har detta med att se över en mer klimatvänlig fordonspark minskat. Man 

är inte så engagerad idag som man var tidigare kring den här frågan. Sedan 

har också ekonomin kommit emot. Det är inte så aktuellt att byta ut bilar. Det 

är viktigt att man följer med och gör nyanskaffningar med sådana bilar där 

man verkligen gör en miljövinst, att man inte har bensinslukande fordon som 

går många kilometer. Det gäller vid upphandling av alla fordon som land-

skapsregeringen har. Vi erfar att man nog har gjort skrivningar i budgeten 

kring detta. Vi tycker att man behöver gå ett steg längre och påtala detta igen.  

Nästa fråga som vi har tagit upp är landskapsregeringens engagemang i 

Östersjön. Vi i social- och miljöutskottet tycker att det är en mycket central 

fråga i och med vårt läge. Man har flera projekt som man jobbar med. Man 

håller sig framme och försöker vara på framkanten. Man leder ett ”co-leader” 

projekt som främjar åtgärder för att minska utsläppen från bl.a. fartygen. 

”Landskapsregeringen har i sitt åtgärdsprogram för de åländska vattnen 

angivit att landskapsregeringen ska vara en pådrivande aktör för en mer 

hållbar fiskodling på Östersjönivå.” Jag tror att hanteringen av fiskodlingen 

kanske måste få en lösning på sikt. Idag säger man att om vi har hårdare re-

striktioner här och om man stoppar fiskodlingen mer och mer från Åland så 

kommer det istället nya fiskodlingar i våra närregioner, Finland och Sverige, 

som förorenar Östersjön precis lika mycket som härifrån. Ska man nå en 

framgång på det här området så borde det vara övergripande för hela Öster-

sjön, precis som man har gjort när det gäller svaveldirektivet. 

Vid höranden i detta så har vi erfarit att man har vidtagit ganska mycket 

åtgärder för fiskodlingen för att minska utsläppen. Det är främst inom ut-

fordringen, man har kassar på områden där det är bättre genomströmning 
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och man försöker optimera fisken. När det gäller utfordringen så är det på två 

områden; bra foder, bra foderautomater och fodring vid rätt tidpunkt. Man 

jobbar hela tiden med den här frågan. 

Ett nytt problem som jag inte hade klart för mig sedan tidigare är att detta 

inte har någon som helst betydelse för miljön. Desto bättre odlarna blir på att 

odla fisk så desto mer fisk får man odla. Man minskar inte på utsläppen. 

Fiskodlingens tillstånd utgår ifrån hur mycket utsläpp man har från varje 

fisk. Det här varierar. Man får släppa ut 6 gram fosfor och 50 gram kväve per 

kilo fisk som odlas. Man räknar med att det släpps ut 0,4 procent fosfor och 

0,75 kväve från fisken.  

När vi pratar om tvättmedel så konstaterar vi att vissa frågor kanske inte 

har så stor betydelse. De är nog tämligen marginella i det här sammanhanget, 

om man ser vilka mängder som släpps ut från fiskodlingarna. Det är svårt att 

se hur man ska komma tillrätta med det här.  

När vi diskuterade med ÅMHM, som beviljar de här tillstånden, så efter-

lyste de att det skulle finnas erforderliga kvalitetsnormer. Det verkar ganska 

enkelt inledningsvis. När man pratar med landskapsregeringen så finns det 

olika former av kvalitetsnormer för vatten. Det finns en sorts kvalitetsnorm, 

EU-direktiven är en annan form som gäller i olika områden när det är i vat-

tenlagen. I vissa sammanhang är det landskapsregeringen själva som har satt 

upp de här vattenkvalitetsnormerna. För att komma fram till rätta normer är 

det väldigt många olika faktorer som ska mätas in. Det är ett ganska omfat-

tande jobb att göra det. Jobbet pågår och det är på väg framåt. 

Jag har ingenting emot det här, jag står bakom skrivningarna. Det här är 

inte något som landskapsregeringen spottar fram över en natt. Det kommer 

att ta ganska lång tid att ta fram det här. Man tycker att man kanske ska börja 

jobba med det. 

I vissa områden som vi har runt omkring oss finns det utrymme för väldigt 

omfattande fiskodling. Hur ska man hantera den frågan i så fall om vi ska till-

låta fiskodlingar här? 

Vi diskuterade i utskottet, vilket vi var eniga om, att det nu har blivit en 

monopolsituation som inte är bra. Det förekommer inte någon direkt konkur-

rens och den här frågan har gått lite i stå. Man behöver vidta åtgärder för att 

lyfta frågan framåt och komma vidare. Det är inte ändamålsenligt som det är 

just nu. 

På sikt måste man absolut minska den totala utsläppsmängden från fiskod-

lingen. Man kan inte ha utsläppsmängden på den här höga nivån. Det här 

kommer på sikt att innebära att fiskodlingarna tar allt större och större andel 

av fosforutsläppen i och med att men inte minskar på de reella utsläppen. 

Idag odlar man bara mer fisk i förhållande till utsläppen.  

Sedan går jag vidare till temaåret som vi också har engagerat oss in. Vi en-

gagerar oss alltid i temaåren. Vi har haft skrivningar kring det här tidigare 

och vi har det igen. Det ger också en vink framöver att vi tycker att man från 

landskapsregeringen när man fördelar medel eller på annat sätt ska ha vissa 

projekt eller en beredskap att göra någonting för EU:s temaår när det kom-

mer. 

Vi har konstaterat att år 2012 är temaåret aktivt åldrande. När man jobbar 

med budgeten idag borde man ha med att man startar upp ett projekt. Vi har 

erfarit att det inte finns resurser inom landskapsregeringen att göra det här 
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med befintlig personal. Man behöver vidta åtgärder för att göra någonting ex-

tra. 

Sedan hade vi en skrivning, ett klämförslag, där vi har fått ganska bra un-

derstöd. Vi hade gärna sett ifrån utskottets sida att självstyrelsepolitiska 

nämnden skulle ha tagit med den här klämmen. Man har valt att inte göra 

det. För den skull vill vi ge uppmana att lagtinget hemställer om att land-

skapsregeringen gör en utredning avseende frivilligarbetet med alla dess ef-

fekter i det åländska samhället som ett underlag för att vidareutveckla den 

tredje sektorn. 

Jag vill tacka för det socialdemokratiska stödet och också genom replikväx-

lingen från liberalerna har jag förstått man ställer sig bakom det här försla-

get. Man vill gärna ha det genomfört. 

Ytterligare en sak som är ett problem är svaveldirektivet. Man har erfarit 

att man har gått med på det ifrån finsk sida. Det har blivit lite den tendensen 

att de länder som har gått emot att man ska sänka svavelhalten på fartygen 

till 0,1 procent, att man då skulle vara emot en klimatförändring. Så är det ju 

inte i det här sammanhanget. Utskottet har mycket riktigt påtalat, och det har 

också landskapsregeringen gjort i sina skrivelser, att om det blir för dyrt att 

transportera på sjön och rederierna minskar så kommer det att bli mera land-

transporter istället. Det här kommer också att innebära att produkter, varor 

och transporter framförallt från skogsindustrin märkbart kommer att fördy-

ras om man gör den här förändringen. Vi länder som ligger runt Östersjön får 

ett sämre konkurrensläge. Det här är definitivt inte ändamålsenligt. Vad vi 

har förstått från EU-enheten så jobbar man där och från landskapsregeringen 

och gör absolut det bästa man kan av situationen.  

Ltl Camilla Gunell, replik  

Vad gäller frivilliga sektorn så tackar Åke Mattsson för socialdemokra-

ternas stöd. Jag vill för min del tacka social- och miljöutskottet för stö-

det för det socialdemokratiska initiativet.  

Vad gäller fiskodlingarna så bekymrar sig ltl Åke Mattsson för kon-

kurrensneutraliteten och vad det är för idé att vi kanske har det hårdare 

reglerat på Åland och att då kanske odlingarna flyttar någon annanstans 

i Östersjön och påverkan är densamma. Men bekymrar inte den lokala 

påverkan ltl Mattsson? Odlingarna har ändå den plats de har. Bekymrar 

inte också konkurrensneutraliteten mellan gamla odlingar gentemot ny-

etableringar? 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack fru talman! Du skulle bara veta hur frustrerad och irriterad jag är 

över alla utsläpp som förekommer från fiskodlingarna. Det är snarast de 

allmänna argumenten och det som framfördes i utskottet om att det inte 

hjälper vad vi gör på Åland. Det är ett sådant argument som man ganska 

mycket bemöts av. För Ålands del skulle det vara ganska viktigt att man 

försöker jobba så mycket internationellt som möjligt, inte bara att man 

skulle odla lika mycket fisk som nu på ett bättre sätt, utan att alla, hela 

Östersjön, minskar på utsläppen från fosfor. Precis som man har gjort 

med svaveldirektivet så skulle man bestämma hur mycket det får vara. 

Det känns tufft och hårt men man får anpassa sig efter de normer som 
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ska vara. Det kanske skulle vara det bästa sättet framåt också för Åland. 

Naturligtvis är jag mycket bekymrad över de lokala utsläppen. 

Ltl Camilla Gunell, replik  

Jag kan förstå att ltl Åke Mattsson känner sig frustrerad över de här frå-

gorna och kanske också för att han kanske inte fullt ut får gehör för sina 

synpunkter. Därför tycker jag att det är mycket viktigt att lagtinget nu 

klart och tydligt säger vad som bör gälla i den här frågan. 

Visst finns det en lokal påverkan och den måste vi erkänna och ta 

hand om. Man måste ju jobba på alla nivåer i miljöfrågorna, som jag ser 

det. Man kan inte bara säga att Östersjön är andras ansvar. Östersjön är 

allas ansvar, inklusive Åland. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack fru talman! Ja, jag håller fullständigt med om att alla har ansvar 

för Östersjön. Det är också svårt som ordförande i social- och miljöut-

skottet när en äldre gentleman från Geta kommer för att berätta vad han 

har kostat på för att få trekammarsystem, infiltrering och fosforutfäll-

ning i avlopp och hur mycket han går på toaletten i förhållande till fisk-

odlingen, samt varför han ska betala sådana här summorna när det 

kommer ut så mycket annat. Där finns det en obalans som inte känns 

helt okej. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson  

Värderade fru talman! Vi har framför oss ett mammut betänkande i utrikes-

politiska och europeiska frågor. Det innehåller fem olika betänkanden och ut-

låtanden på tillsammans 18 sidor i tunga politiska EU-frågor. 

Jag hade förväntat mig att alla utskottsordföranden skulle presentera sina 

utlåtanden eftersom självstyrelsepolitiska nämnden har valt att markera just 

tyngden i utlåtandena i sitt betänkande. Tack i alla fall social- och miljöut-

skottets ordförande för den presentationen. 

Jag tycker att vi har under den här mandatperioden försökt få utskotten 

mera intresserade av EU-frågor. Men av tidsskäl och andra skäl har man lagt 

dem ganska långt ner i röret med ett antal undantag. Det här arbetet måste 

fortsätta i lagtinget om vi vill vara en aktiv EU-aktör, i förhållande till Fin-

land, vilket vi i alla sammanhang har framhållit att är så nödvändigt för oss. 

Vi vill ha positioner inom unionen och då måste vi också i lagtinget visa på ett 

större intresse för de här frågorna. Vi har tidigare varit överens om att det in-

tresset ska visas i ärendenas födsel, när man ännu har möjlighet att påverka. 

Det här arbetet ska göras tillsammans med landskapsregeringen. Vi har 

gång på gång fått löfte från landskapsregeringen om att man är beredd att 

samverka i det. Det tycker jag också att landskapsregeringen har visat sin 

vilja och förmåga till. Man har en väldigt duktig personal, inte minst på EU-

enheten, men även numera i Bryssel har man en allt större representation. Vi 

har det välbäddat i lagtinget för att bli bättre i de här frågorna. 

Jag vill ändå uttrycka en liten kritik gentemot utskotten så där generellt, 

utan att lyfta fram något, att det faktiskt borde bli ett större engagemang i 

EU-frågorna på ett tidigt skede i frågornas process.  
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Jag ska ta upp ett par saker. Först frivilligarbetet som är temaår 2011 inom 

unionen. Vi i social- och miljöutskottet gjorde det försöket att vi skulle se om 

vi på Åland kunde göra någonting med anledning av temaåret och EU:s för-

slag till insatser. Vi kom rätt snabbt till att det kunde vi faktiskt inte föreslå 

för landskapsregeringen på ett tydligt sätt. Varför inte? Så långt kan man säga 

att socialdemokraterna kunde tillskriva sig någon slags initiativrätt. Men den 

initiativrätten tog slut i och med att vi sedan kom fram till att det inte finns 

en kartläggning över den här sektorn på Åland. Då hade vi en diskussion med 

ÅSUB och landskapsregeringen i saken. Vi kom fram till att det är otroligt 

viktigt om vi vill följa med de övriga europeiska länderna, inklusive våra när-

regioner, i befrämjandet av den tredje sektorn. Det är viktigt att vi har basun-

derlaget. Då blev det vidlyftiga diskussioner om huruvida landskapsregering-

en skulle vara beredd att ge uppdraget till ÅSUB. För utskottets del var det 

enkelt. Vi föreslog att det skulle skrivas en kläm om detta i självstyrelsepoli-

tiska nämndens betänkande så att vi skulle få en tydlig beställning.  

I stället valde självstyrelsepolitisk nämnden, vilket är lika värdefullt och 

lika tungt, att på sidan 3, längst ner skriva: ”När det gäller frivilligarbetet i 

landskapet anser nämnden i likhet med utskottet att de ekonomiska effek-

terna bör utredas.” Det är lika starkt som en kläm när det kommer från ett 

sådant tungt organ som självstyrelsepolitiska nämnden. 

Den andra frågan, av tre frågor, som jag ville beröra är diskussionen som vi 

förde om fiskodlingen och där jag deltog i en liten replikdiskussion här tidi-

gare. Som jag har sagt så många gånger tidigare så är vår åsikt från modera-

ternas sida att faktiskt öka fiskodlingen på Åland, men med minskade totala 

utsläpp. Det är en till synes omöjlig ekvation, men våra studier runtom i värl-

den har visat att det är möjligt. 

Jag är själv en liten uthyrare av vattenområde till en stor fiskodling i Föglö. 

Jag tycker att jag på nära håll har kunnat se att det inte på 10 år har varit nå-

gon större utveckling i rätt riktning. Därför är det viktigt att man kan minska 

utsläppen samtidigt som man ökar produktionen. Då måste det vara nya in-

novationer och nya tankar. Gamla fiskodlingar är kanske fast i sina investe-

ringar och har svårt att vara snabba när det gäller nya innovationer och ut-

veckling. 

Utskottet har konstaterat och landskapet tjänstemän har verifierat att nu-

varande system skapar en form av oligopol situation. Dessutom är dessa som 

är under oligopol situationen med och utformar politiken med landskapsre-

geringen på ett intimt sätt. För oss som är miljökämpar och som är för nä-

ringsutvecklingen så är det ett bekymmer att man har det på det här sättet. 

Jag vill citera vattenlagen så förstår alla problematiken. Det sägs om kvali-

tetsnormer i 5 kap. 4 § ” Landskapsregeringen skall utfärda sådana kvali-

tetsnormer som är behövliga eller lämpliga för att klara de allmänna förut-

sättningarna för vattenföretag och vattenfarliga verksamheter som anges i 

1 § och 2 §.” Det var en klar uppgift för flera år sedan! Det här är då inte ge-

nomfört. Då finns det stadgat i 5 kap. 9 § ifall inte kvalitetsnormerna är ut-

färdade. Vad gör man då? Då står det; ”om inte kvalitetsnormer gäller för 

vattenområde i saltsjön syftande till att begränsa övergödning såsom kvali-

tetsnormer avseende ekologiska förhållanden, kvalitetsnormer i enlighet 

med 4 § 1 mom. får ny eller ändrad markanvändningsåtgärd eller verk-

samhet komma till stånd i vattenområde eller dess tillrinningsområde end-

ast om det är visat att åtgärden eller verksamheten inte kan bidra till ökad 
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övergödning i området eller att förbättringsöverskott utnyttjas enligt be-

stämmelserna i 12 §.” Här har vi då en inbyggd automatik som resulterar i att 

nya verksamheter inte kan få tillstånd av ÅMHM, vilket ÅMHM har bekräftat 

i utskottet. Förstår ni? Då blir det heller ingen näringsutveckling och det blir 

en oligopol situation.  

Det här har även självstyrelsepolitiska nämnden begripit och noterat. Där-

för hoppas jag att vi politiskt ska kunna komma framåt i den här frågan. Ju 

förr vi tar tag i det, ju snarare kan vi nå positiva resultat för landskapet. 

Herr talman! Min tid är ute. Jag ska bara kort säga något om sjöfarten. 

När det gäller svavelutsläppen föreslår självstyrelsepolitiska nämnden; ”att 

landskapsregeringen arbetar för en differentierad övergångstid så att äldre 

fartyg får längre tid på sig att uppnå den avsedda reduktionen”. Det här har 

inte sagts så här tydligt tidigare. Jag tror att det är den möjlighet man har här 

att nå någon slags resultat med IMO. Att skjuta upp det för nybyggda fartyg 

efter 2015 går ju inte, man måste ha en fallande skala. I diskussioner med 

landskapsregeringen så har jag förstått att de är beredda att jobba på det sät-

tet. 

Finansutskottet skriver: ”I fråga om det nuvarande stödsystemet med re-

stitution baserar sig detta på de nuvarande riktlinjerna för statligt stöd. 

Dessa riktlinjer ska ses över efter en period av 7 år vilket innebär att de ska 

revideras i år.” Det här känner vi till. Det är andra gången som man reviderar 

dem nu, de kom till för 14 år sedan ungefär. Sedan säger man: ”Utskottet har 

erfarit att näringen är nöjd med det nuvarande systemet och uppmanar 

landskapsregeringen att i sina kontakter med kommissionen och riksmyn-

digheterna verka för att de bibehålls.” Min fråga till både finansutskottet och 

landskapsregeringen är: Räcker det här för sjöfartens utveckling, vår viktig-

aste näring? Måste vi inte vara mer innovativa? Måste vi inte notera att Dan-

mark har haft en fantastisk utveckling när det gäller sjöfarten de senaste 10 

åren genom programmet Blue Denmark? Måste vi inte notera att finsk och 

åländsk sjöfart under samma tid har haft en kräftgång, liksom svensk och 

norsk sjöfart? Måste vi inte ta det som danskarna har gjort så långt vi kan 

inom vår behörighet och påverka Finland att göra detsamma, så att vår hu-

vudnäring ska kunna utvecklas? Förutom Viking Lines två beställningar har 

sjöfarten haft en tillbakagång, även på fraktsidan en ganska besvärlig tillba-

kagång, trots att den globala för sjöfarten fortsätter att växa och trots att den 

danska sjöfarten fortsätter att växa med fart. Någonting är fel! 

När landskapsregeringen säger att de inte har hand om näringspolitiken 

när det gäller sjöfarten så är det juridiskt helt korrekt, men sannerligen inte 

politiskt. Det är för Ålands framtid den allra viktigaste frågan och därför 

måste man göra annat än att sitta och vänta på unionens nya program för de 

kommande 7 åren, som antagligen ändå kommer att bli likartat. 

Danskarna har agerat under nuvarande program på ett sådant sätt att de 

har fått en imponerande tillväxt i sin sjöfart. Vad har de gjort? Vi kan göra 

samma sak till stora delar. Tack.  

Ltl Carina Aaltonen   

Herr talman! Det är sällan som man träffar på en fråga där politiker, nä-

ringsidkare och befolkning är så överens och eniga som när det handlar om 

att Åland fortsättningsvis ska vara GMO-fritt och GMO-odlingsfritt. Därför 
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känns det lite frustrerande att det ska ta sådan tid att få fram en lagstiftning 

som säkerställer att det så ska förbli.  

Förstås är det inte en helt enkel och okontroversiell fråga inom EU ef-

tersom man inom EU inte får stifta lagar som medvetet utestänger GMO-

grödor. Men, trots detta har landskapsregeringen nu givit lagberedningen i 

uppdrag att ta fram ett lagförslag. Det står på sidan 2 i självstyrelsepolitiska 

nämndens betänkande.” Enligt nämnden är den aktuella lagstiftningen an-

gelägen och utgår från att arbetet prioriteras.”  

Före påsk ordnades av producentförbundet och de ekologiska odlarna ett 

mycket välbesökt seminarium om GMO på Åland. Det var fler än 50 jordbru-

kare, politiker och andra som kom för att lyssna på en expert från Sverige. Ef-

ter att diskussionerna hade pågått fick vi sedan veta efter kaffet att det i prak-

tiken finns ett nästan färdigt åländskt lagförslag om GMO-fritt Åland. Det 

lagförslaget ska inte heta någonting med texten samexistens. Efter att nä-

ringsminister Torbjörn Eliasson gång på gång blev pressad tog han till orda 

och sade att han skulle göra sitt yttersta för att få lagen om GMO-fritt Åland 

till lagtinget under den här mandatperioden. Den lagen borde vi nu ha haft på 

bordet. 

När jag kom upp i talarstolen gick lantrådet ut. Det var synd för jag skulle 

vilja fråga lantrådet när lagen om GMO-fritt Åland kommer till lagtinget.  

En annan fråga är: Hur blir det med ÅSUB utredningen om frivilliga orga-

nisationernas samhällsekonomiska betydelse för Åland? Enligt socialmi-

nistern skulle det inte vara något problem att ÅSUB skulle kunna göra en ut-

redning i höst. Det här är någonting som fru lantrådet borde svara på. Tack. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Vi har samma målsättning när det gäller GMO och 

GMO-lagen. Jag var med på samma möte som ltl Carina Aaltonen. Jag 

gav då ett löfte att göra mitt yttersta för att få till stånd denna lag. Nä-

ringsavdelningen har gjort sitt arbete, ett mycket omfattande förarbete 

och vi väntar på lagstiftningskapacitet. Jag hoppas att det ska lösa sig så 

fort som möjligt. 

Ltl Carina Aaltonen, replik   

Det är glädjande att näringsministern kommer in i salen och klargör 

detta. Finns det någon möjlighet att vi har en sådan lagstiftning på våra 

bord i höst, i september? För under de här dagarna lär det knappast ske. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Jag får säga som jag sade på det här mötet; vi gör 

vårt allra bästa. Vi väntar nu på att vi ska få lagstiftningskapacitet så får 

vi se hur långt vi kommer, det är målsättningen. 

Ltl Carina Aaltonen, replik   

Jag hoppas också att vi skulle kunna få ett klargörande huruvida det kan 

komma en utredning från ÅSUB i höst beträffande föreningarnas sam-

hällsekonomiska betydelse.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Olof Erland 

Herr talman! Jag har försökt få en reda i lagtingsordningen. Därmed missade 

jag att ordningen har ändrats i talarlistan. Jag skulle naturligtvis ha begärt 

ordet tidigare för att presentera lagutskottets utlåtande till självstyrelsepoli-

tiska nämnden. Jag råkade höra i högtalaren att ltl Jansson tyckte att utskot-

ten hade ett svagt intresse och att de inte engagerade sig frågorna. Jag vill 

påpeka att de dominerande texterna i förra årets betänkande från nämnden 

och i årets betänkande från nämnden så hör lagutskottet till det utskott som 

ligger främst. Det är viktigt att påpeka, för vi har haft en lång process i lagut-

skottet där vi har ägnat oss åt frågorna i samband med Lissabonfördraget. 

Om det är miss eller vilken avsikt det är bakom detta vet jag inte, men per-

sonligen betraktar jag lagutskottet som EU-utskottet i Ålands lagting. 

Vi i lagutskottet håller oss till de övergripande konstitutionella frågorna. 

Några saker är viktiga här. Det ena är parlamentsplatsen där vi har gått ige-

nom vad som händer nu. Det är helt klart att det inte är någonting som man 

löser på EU-nivå eller nationell nivå med några enkla grepp. I det läget som vi 

är idag så har den s.k. Duff-kommittén, som har gått igenom de nationella 

fördelningarna när det gäller parlamentsplatserna, den kommittén har gjort 

sitt betänkande. Där har man diskuterat en matematisk formel som inte gyn-

nar de små nationerna och som inte heller tar in regionerna i sammanhanget. 

Däremot har de uttalanden som har gjorts i samband med kommitténs ar-

bete, de förslag som har väckts från åländsk sida tillsammans med parla-

mentsledamoten Carl Haglund och det som har sagts i Europaparlamentet 

ändå fört fram de åländska positionerna. Det är helt klart att det finns en 

opinion inom den Europeiska Unionen som anser att Finland ska vika en 

plats för Åland. 

Vi har principdokumentet där regeringen har beslutat att man ska verka 

för att en internationell plats som tillkommer Finland, utöver de man har, ska 

tillfalla Åland. Det här är en starkare markering att Åland är berättigad till en 

plats i unionen. Den argumentationen har funnits sedan länge; den första 

platsen får Finland, den ger vi generöst från Ålands sida till medlemsstaten 

Finland, den andra platsen tillkommer autonomin, dvs Åland. Man kan tycka 

att det är önskedrömmar men ibland går drömmarna i uppfyllelse. Nu tar vi 

steg mot en lösning där den ena platsen skulle vara åländsk, inte av någon 

sorts proportionalitetsskäl, inte för att vi är små men duktiga, utan för att vi 

har den internationella ställning som vi har. Det var den första delen av vårt 

utlåtande. 

Den andra delen kanske är ett litet nytt inslag. Det är gamla principer som 

vi lyfter fram; subsidiaritetsprincipen, proportionalitetsprincipen och likvär-

dig konkurrens som vi tillämpar i utskottet på områdena skattegränsen, sjö-

farten och vindkraften. Vi behandlade inte vindkraften.   

Svaveldirektivet är berättigat ur miljösynpunkt. Det driver på utvecklingen 

och innovationer inom fartygsutvecklingen. Men, det är inte rättvist i förhål-

lande till de geografiska förutsättningar som Finland och Sverige har. Såsom 

direktivet nu är utformat så kommer det att drabba transporterna längs kus-

ten och upp mot norr i Finland och i Sverige. Det kommer att höja priserna 

och därmed driva transporter till landtransporter. Konkurrenskraften kom-

mer att minska, dvs principen om likvärdig konkurrens åsidosätts.  

De näringspolitiska synpunkterna är att man inte ska gå emot miljökraven. 

Man ska göra så att konkurrensen mellan olika områden ska vara likvärdig. 
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Konkurrensen ska vara likvärdig mellan olika transportslag och sjöfart och 

landtransporter. 

När det gäller skattegränsen så finns det en attitydfråga som inte rimmar 

så väl med de grundläggande målsättningarna i EU, dvs proportionalitet, fri 

konkurrens osv. Om man tar den utgångspunkten så säger man naturligtvis 

att skattegränsen är ett ingrepp i handeln före ett visst syfte; att stärka den 

lokala ekonomin. Men syftet är inte att hämma konkurrensen och transpor-

terna. Därför måste man försöka ändra den här attityden. Den som har varit 

med sedan början av det här, sedan 90-talet, vet att den attityden utmynnar 

från finansministeriet och de har ju kontakter med EU som är mycket starka, 

traditionella och mycket gamla. Vi ska naturligtvis använda EU:s grundprin-

ciper för att gå vidare.  

Sedan vet jag att diskussionen om vindkraft är mycket komplicerad. Jag 

hävdar att man borde överväga att se på självstyrelselagens utveckling och 

behörighetsfördelning. Behörighetsfördelningen mellan Åland och Finland är 

gjord under en viss period och gjord under vissa förutsättningar. Det som har 

ändrats är miljöfrågor, inte bara begränsade miljöfrågor. Produktionsstöd är 

inte bara begränsade produktionsstöd till enskilda företag. Miljö har övergått 

till klimatfrågor. Det är klimatfrågor som vi har sett en del av i fiskodling och 

när det gäller sjöfart och annat så det är kopplat till näringsverksamhet. När 

Finland går in och ändrar förutsättningarna för produktionen med hänvis-

ning till klimatet så är det inte bara en näringsfråga med vår behörighet eller 

en miljöfråga med vår behörighet. Det här kräver mycket analys och grund-

arbete. Det kommer att ge resultat så småningom, men inte på kort sikt. På 

kort sikt har vi frågan om vem som blir arbetsmarknadsminister och vem 

som vill se till Ålands förutsättningar. Vi vet att det har funnits politisk sup-

port i riksdagen. Den nuvarande regeringens program och vad som händer 

där bli avgörande. 

De allmänna principerna ger stöd för vår argumentation när det gäller 

skattegränsen, sjöfarten och vindkraften. 

Herr talman! Vi har också lyft fram en speciell tjänst vid EU-

kommissionen i Bryssel när det gäller utrikesfrågor. Den tjänsten äger kom-

missionen, inte landskapet och inte heller finska regeringen. Det finns en 

process på gång för att styra in åländska kompetenta kandidater och också 

lobba med EU-kommissionen för att vi ska få ytterligare en punkt i Bryssel. 

Vi har specialrådgivaren och vi har flera andra åländska medarbetare i detta 

nätverk av kunskap. 

Herr talman! En annan fråga som lagutskottet inte särskilt har behandlat 

är frågan om den tredje sektorn. Där skulle jag också vilja lyfta upp den frå-

gan på en principiell nivå. Det har att göra med hur de olika länderna i EU 

har utformat sina välfärdssystem. De nordiska länderna har mer eller mindre 

likartad uppbyggnad när det gäller den sociala sektorn, när det gäller det ci-

vila samhället och när det gäller frivilligorganisationerna. Medan EU är mera 

systeminriktat, man kunde kalla det mera rationaliserat. Staten ordnar inom 

en begränsad krets och resten sköts på ett eller annat sätt. Man kan ta Öststa-

terna som exempel där det civila samhället ofta har fallerat därför att man 

inte har haft det kommunala uppbyggt, medan däremot frivilliga organisat-

ioner ha kunnat göra avgörande insatser.  

När man beräknar den tredje frivilliga sektorns ekonomiska betydelse så är 

det tiden som ska värderas. Det är vilka timmar som används, oavlönade 
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timmar och ibland också avlönade timmar genom olika stödformer, sponso-

rer och insamlingar. Men det är en väsentlig del av vår ekonomi. 

Det är helt uppenbart att välfärdtjänsterna är en grundläggande utgångs-

punkt som samhället står för. Till detta finns en frivillig sektor. Jag tycker att 

det är väsentligt att man nu försöker påverka EU i den riktningen att moms-

beläggningen av frivilligt arbete måste ses i belysning av att vi har olika sam-

hällsformer. Moms på frivilliga organisationer skulle vara ett ingrepp som 

skulle betyda att det skulle bli svårare att rekrytera arbetskraft, det skulle öka 

kostnaderna och därmed också öka utgifterna för den offentligt finansierade 

organiserade välfärden. Det här är viktigt på det viset att genom att EU har 

sina utgångspunkter i de stora länderna tvingar man fram en annan sam-

hällsform för de nordiska länderna. Det finns nu rörelser, aktivitet och enga-

gemang både här och på annat håll för att försöka övertyga om att det här 

inte är bra.  

Sveriges finansminister, Anders Borg, har tagit en väldigt hård och tydlig 

ställning i det här sammanhanget. Det är helt enkelt en rationell målsättning 

att det här är en sektor som fyller ut välfärdssamhället där det behövs genom 

frivilliga krafter. Jag hörde i en replik att här är det individernas eget intresse 

och engagemang som är styrkan. Det ser vi också i traditionen i det åländska 

samhället, både i affärslivet och i det sociala har det funnits ett starkt indivi-

duellt engagemang. Det finns exempel på det sociala nätverket som går långt 

tillbaka i tiden, till 1800-talet och ännu längre, där det har funnits en styrka 

detta. Man kan också se risken att man kan överorganisera samhällets välfärd 

på ett sådant sätt att man tränger ut de frivilliga krafterna. Därför är det vik-

tigt att värna de sociala, frivilliga, kyrkor, religiösa samfund, och bildnings-

förbund osv.  

Man utgår ifrån att det inte är uteslutet att man stöder, men det ska inte 

byggas upp på stöd utan på frivilliga krafter där man ska göra det möjligt att 

verka med regler. Därför är också momsen ett farligt ingrepp i vårt samhälls-

system. Det är därför viktigt att man samlar krafterna och gentemot EU för-

söker stoppa det här när det gäller små organisationer.  

Sedan sade ltl Sundback att det inte finns några stöd för föreningar. Det 

finns stöd, det finns ett särskilt ett stöd som man borde nämna i det här 

sammanhanget; det är Leaderprojekten som utgår ifrån att man bildar frivil-

liga föreningar. Det är att grundtanken. När det gäller de regionala och soci-

ala fonderna så finns det möjligheter för organisationer att söka. Det är 

många som också har kontaktat mig i den här frågan, därför att jag sysslade 

med det tidigare, och de har undrat hur man ska göra ansökan och komma 

igenom alla blanketterna. Det är ett arbete i sig som är ganska svårt. De som 

har lyckats har anlitat personer som har erfarenhet. Det är kanske någonting 

att fundera på. 

Ltl Barbro Sundback, replik    

Jag har nog aldrig sagt att det inte finns stöd för tredje sektorn. Jag hade 

nog en lite mera nyanserad diskussion om den saken. Däremot finns det 

inte så klara grunder för hur de olika stöden beviljas. Det varierar 

ganska mycket inom olika sektorer. Jag tycker det finns skäl att se över 

de olika verksamheterna och försöka komma fram till generella princi-

per och sedan kanske differentiera de här stöden. Det förvånar mig att 

ERUF-stödet uttryckligen säger att målgrupperna är företag, föreningar 
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och offentliga aktörer. Men man talar bara om företag och företagsstöd, 

så är också hela vår budget uppbyggd. Det är omöjligt för föreningar att 

söka pengar om man för det första inte får någon information och för 

det andra inte heller vet vart man ska vända sig och vem som kan ge 

stöd för att söka det. Ur demokratisk synvinkel måste alla kunna söka 

som är behöriga att söka.  

Talmannen 

Tiden är ute!  

Ltl Olof Erland, replik 

På landskapsregeringens hemsida finns alla hänvisningar till dokument 

när det gäller ERUF, de sociala fonderna och de olika stöden där. Pro-

blemet är att det är många dokument. Som jag sade i mitt anförande så 

är det ett arbete att göra dessa ansökningar. Ofta blir det så att det är fö-

retagen som har personal att göra det. Därför har jag blivit anlitad för 

sådana här saker. Jag erkänner att det är knepigt, men EU är uppbyggt 

på dokument. Vid ERUF-stöd måste man skriva in strategier, hand-

lingsprogram, ansökningsblanketter och finansiering. Hela den här pro-

cessen i sig är knepig. Organisationer som har resurser så klarar av det 

bättre. Det är naturligtvis en orättvisa på det sättet. 

Ltl Barbro Sundback, replik    

De regionala pengarna går inte åt. Det är antagligen för att man är för 

passiv från näringsavdelningens sida, speciellt om man bara riktar sig 

till företag. Det kan hända att det krävs mera resurser också där. Ur de-

mokratisk synvinkel är det väldigt viktigt att det ges information till 

tredje sektorn och till offentliga aktörer att det finns sådana här pengar 

att söka. Jag känner flera som är ganska duktiga på att söka de här 

pengarna. Jag tror det också finns andra ute i samhället som klarar av 

det. Först måste man få information. Det skulle vara väldigt bra med 

trevligt bemötande och stöd. Många uppfattar det som att man bara får 

nya pålagor och att det försvåras hela tiden från näringsavdelningen. 

Mera proaktiv stödverksamhet från näringsavdelningen skulle behövas.  

Talmannen 

Tiden är ute!  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Om man säger att det inte är ett trevligt bemötande så 

tycker jag nog att man ska torrt på fötterna. Jag vet genom egna exempel 

att det inte är något fel på bemötande. Det är inte så att pengarna inte 

går åt. Däremot kan programmen vara så rigida att ett område går åt en 

viss period och sedan tar det tid att flytta över från annat. Mycket av by-

råkratin finns på EU-nivå. Det kan aldrig vara tillräckligt med informat-

ion. Informationen ska vara lätt tillgänglig. Man ska först ta reda på före 

man säger att det inte finns. Jag har personligen, efter det att jag har 

slutat på näringsavdelningen, haft att göra med folk här i huset. De är 

öppna för allt. Trevligt bemötande är tydligen också en subjektiv sak.  

På hemsidan finns alla dokument och de är många tyvärr. Därför 

finns det vägledare på näringsavdelningen.  
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Talmannen 

Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Carina Aaltonen, replik   

Herr talman! Jag har också ett inlägg angående Leader. Om jag tar ett 

konkret exempel; Kungsö fiskesamfällighet sökte i fjol ungefär 6 000 

euro från fiskerifonden för fiskekassar. Det var knappt några papper att 

fylla i, redovisningen var inte komplicerad och det gick i ett huj. Nu har 

vi sökt samma pengar från Leader. Det har tagit 4 månader för land-

skapsregeringen att granska lagligheten i beslutet om att bevilja samma 

organisation ungefär samma summa pengar. Man behandlas totalt olika. 

Leader är absolut för byråkratiskt, för kontrollerande och man misstror 

att frivilliga arbetare inte skulle göra sitt jobb. Jag tycker faktiskt att det 

finns en hel del för näringsavdelningen att göra och förenkla för frivil-

liga organisationer och samfälligheter att söka de här pengarna. Hur kan 

man bli behandlad så olika när det gäller EU-pengar? Det ena var från 

fiskerifonden och det andra från Leader.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Det är svårt att i samband med självstyrelsepolitiska 

nämndens yttrande ta ställning till enskilda fall. När det gäller generellt 

Leader så har det varit problem med själva uppbyggnaden, därför att det 

är ett så annorlunda projekt när det gäller juridiken bakom. Ska en an-

sökan vara enkel så måste man klara ut de bakomliggande systemen så 

att den som söker och har ett projekt inte ska behöva besvära sig med 

det. Jag har inte sysslat med Leader överhuvudtaget. Jag vet att styr-

grupperna och projekten inte har mallat riktigt när det gäller vem som 

är ansvarig för vad. Det är min allmänna uppfattning. När det sägs så 

ska man ju reagera och ta itu med det här i förvaltningen.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Jag hoppas att det är ett löfte att ltl Olof Erland faktiskt 

kan påverka förvaltningen och ta itu med det här. Jag vet inte hur 

många olika EU-stöd för olika organisationer som jag har sökt. Ett av 

det mest komplicerade och mest tidskrävande stödet, när man får vänta 

och vänta på beslut, handlar om Leader. Jag hade för mig att Leader 

skulle vara ett sätt att snabbt få ner EU-pengar på gräsrotsnivå, få igång 

aktivitet ute i byarna och stärka sammanhållningen. Men så känns det 

verkligen inte. Nu känns det som om det sitter tjänstemän och håller på 

de här pappren i rädsla för att göra något fel. Så borde det inte vara. 

Man ska kontrollera samfälligheterna och organisationerna med en 

massa olika kriterier som måste uppfyllas för att man ska få bidrag. Det 

är ändå småpengar det handlar om.  

Ltl Olof Erland, replik 

Det finns Leaderprojekt som fungerar vad jag vet. Det finns en inkör-

ningsperiod för programmen. Man kan t.ex. jämföra med jordbruksstö-

den och jordbrukspolitiken. För 10-15 år sedan var det en enorm härva. 

Det var konsulenter, medhjälpare och det var en närmast omöjlig upp-

gift. Det var många som slutade med verksamhet på grund av det. Idag 

hör man sällan någon som klagar på själva byråkratin. Å andra sidan får 
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man ju så mycket pengar så att det är värt besväret. Leader är an-

norlunda. I förvaltningsarbetet gäller det att göra systemen så enkla att 

det tillför dem som ansöker något.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Minister Torbjörn Eliasson  

Tack, herr talman! Ltl Carina Aaltonen tog nyligen här upp GMO-frågan. Det 

var förtjänstfullt att vi fick diskutera den. Vi har samma målsättning, som jag 

sade en replik. Jag sade också att målsättningen var att vi skulle få igång lag-

stiftningsarbetet så fort som möjligt eftersom det har gjorts ett förarbete på 

näringsavdelningen som har lämnats över.  

När jag gick ut ur salen råkade jag träffa på lagberedningschefen och jag 

berättade vad jag hade sagt. Lagberedningschefen sade att man precis i da-

garna har satt en lagberedare på den här uppgiften. Jag ville informera lag-

tinget om att detta är på gång. 

På EU-nivå står det här stilla. Jag har kommenterat det här tidigare och 

sagt att vi väntar på EU och hur man gör där, om man låter länderna be-

stämma själva eller inte. Men det här är inte klart ännu. 

Nu handlar det om att försöka få en egen lag. I första hand kontrollerar 

man noggrant behörigheten. Det finns faktorer som talar för att vi har behö-

righet, men det finns också vissa faktorer som talar emot, att vi inte har behö-

righeten. Jag hoppas att vi har behörigheten. Projektet befinner sig just i det 

skedet och det ville jag informera om. 

Sedan råkade jag också höra debatten om Ledaerpengarna. Vi vet att star-

ten för Leader har varit trög. Jag tror att det går bättre och bättre. Nu tycker 

jag att vi har en jämn ström av Leaderprojekt som kommer in. Näringsavdel-

ningens målsättning är att behandla dessa så snabbt som möjligt och på ett så 

kundvänligt sätt som möjligt. Det finns naturligtvis även här, som i andra 

projekt när det gäller EU, frågor som måste vara klara och tydliga. 

En stor uppgift har Leaderföreningen som går igenom det här och sedan 

kommer det till oss. Vi gör vårt yttersta och jag vet att personalen behandlar 

dem som ansöker efter bästa förmåga på ett bra sätt. Tack, herr talman. 

Ltl Carina Aaltonen, replik   

Herr talman! Jag vill tacka minister Eliasson för den här informationen. 

Från socialdemokraternas håll har vi under många år legat på regering-

en och försökt få till stånd ett GMO-fritt Åland. Vi är nu väldigt glada 

över att den här frågan tar ett steg framåt. Jag tror att det är till gagn för 

hela det åländska näringslivet.  

Beträffande Leader så Leaderföreningen i sig så den personalen är 

verkligen tillmötesgående, snabb och ivrig att hjälpa till. Det är när Lea-

derprojekten, som har godkänts av lagg-gruppen, ska in på behandling 

till landskapsregeringen som ansökningarna fastnar. Åtminstone fast-

nade Kungsöprojektet i nästan fyra månader på näringsavdelningen. Då 

tappar projektet och engagemanget fart och det är inte bra.  

Minister Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Jag vet att det finns sådana ansökningar som har 

fastnat en tid, vilket de naturligtvis inte borde göra, det borde gå så fort 
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som möjligt. Det handlar naturligtvis också om kapacitet. Kungsöpro-

jektet och flera andra torde väl vara klart vid det här laget och flera pro-

jekt finns i röret.  

Ltl Carina Aaltonen, replik   

Jodå, men vad jag menar med att det tappar fart är att ett projekt som 

t.ex. det i Kungsö kunde ha fått sätta igång och börja redan i april. Det 

gör att vi kanske får vänta till efter semestrarna med att sätta i gång och 

samla ihop frivilliga i byn. 

Beträffande minister Eliassons snabba engagemang här när det gäller 

GMO så vill jag också uppmana honom, när han är i farten, att ta en titt 

på detta med Varroafritt Åland och biodlingen. Det är en viktig närings-

gren. Det skulle vara viktigt att landskapregeringen utfärdar rekom-

mendationer om att inte importera bin.  

Talmannen 

Varroa kanske inte finns så mycket om i det här betänkandet. Ministern får svara.  

Minister Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Jag håller med om att det är en viktig fråga. Frågan 

är på miljöministerns bord och jag vet att hon jobbar med det. Land-

skapsregeringen gör nog sitt yttersta också där.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback    

Herr talman! Man måste passa på att diskutera saker när ministrarna kom-

mer in. Jag är glad att näringsministern är här. 

Det som länge har varit oklart är detta med den regionala utvecklingsfon-

den. Som jag sade så sägs det både självstyrelsepolitiska nämndens dokument 

men också i budgeten, att målgrupperna för de här pengarna är företag, före-

ningar och offentliga aktörer. Sedan redogör man för på vilket sätt man kan 

stöda små och medelstora företag. Jag har ännu aldrig sett några skrivningar 

om föreningar och offentliga aktörer. 

I år har man tagit upp väldigt lite pengar från den här fonden. Under peri-

oden 2007-2013 har man sammanlagt drygt 6 miljoner att fördela. Under pe-

rioden 2007-2010 hade man fördelat drygt 4 miljoner. Det finns 2 miljoner 

kvar och det är för perioden 2011, 2012 och 2013. Man drog ner anslaget 2011 

till 10 000. Det är väl symboliskt. Det är inte är avsett att vara något egentligt 

aktivt stöd. Man driver ingen politik på 10 000.  

De här motionerade vi också om i samband med budgeten. Jag tycker att 

det är fel att dra ner på det här anslaget, just för att man också skulle kunna 

vända sig till föreningar och till offentliga aktörer.  

Jag undrar om ministern har några tankar om dessa 2 miljoner som ska 

fördelas för år 2012 och 2013? Det kanske finns någon annan på ministerpos-

ten år 2013.  

Med tanke på den tredje sektorns storlek och dess betydelse för samhällse-

konomin så tycker jag att de 2 miljonerna borde, åtminstone till väsentliga 

delar, riktas till tredje sektorn och offentliga aktörer. Det förefaller som om 

det inte annars finns avsättning för de där pengarna. Tack, herr talman. 
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Minister Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Informationen finns. Den här diskussionen förekom 

här tidigare innan jag kom in i salen. Jag satte på mitt arbetsrum och 

lyssnade på debatten och därför kom jag in.  

Det finns också projekt. Vi har projekt under beredning och det finns 

pengar. När det finns pengar så budgeterar man inte mera. Det här är 

inte pengar som vi håller i och stretar och drar emot. Vi ser gärna att det 

kommer in intressanta projekt som vi kan vara med och finansiera.  

Ltl Barbro Sundback, replik    

Herr talman! Jag anklagar inte avdelningen för att inte vilja vara aktiv 

eller vilja fördela pengar. Men om man inom tredje sektorn och inom de 

offentliga sektorerna i samhället inte vet om det och inte uppmuntras att 

söka och från avdelningen är man inte aktiv som man t.ex. är inom lant-

bruksstödet.  Inom lantbruksstödet har man har ju personer som konti-

nuerligt informerar, men inte här. Då kan man inte lägga hela ansvaret 

på föreningar och de offentliga aktörerna. Om ministern vill att före-

ningarna också ska ha möjlighet att ta del av det här så tycker jag att det 

är naturligt att aktivt informera om möjligheterna. Jag tror säkert att det 

bland dessa närmare 2 000 frivilliga arbetare finns några som klarar av 

att även fylla i de här blanketterna. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Som jag sade, det finns information. Det finns in-

formation i budgeten. Jag har nog uppfattningen att företag och före-

ningar håller sig ajour med den här informationen. De vet vad som 

finns. Om de är osäkra så är de naturligtvis välkomna att höra av sig så 

får de ytterligare information. 

 Ltl Barbro Sundback, replik    

Herr talman! Då är jag missnöjd med det här. Det är ett passivt förhåll-

ningssätt som ministern uttalar. Näringslivet och företagarna har ju sina 

intresseorganisationer. Men, tredje sektorns många andra föreningar 

har inte sådana organisationer som kan bevaka deras intressen. Tredje 

sektorn består av många, många olika aktörer, en del är stora och andra 

är små. Man kunde t.ex. använda pengarna genom att säga att det här 

uttryckligen är för att skapa samarbeten mellan offentliga aktörer och 

föreningar för att få till stånd synergieffekter. Det passiva sättet att säga 

att man tror att någon tittar på hemsidan för det gör man uppenbarligen 

inte, eftersom sådana ansökningar inte kommer in. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussion 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 

9 Strategi för den åländska skärgårdens trafiksystem ”Kortrutt 2011” 

Landskapsregeringens meddelande (M 3/2010-2011) 

Ärendet avförs och upptas till behandling inkommande måndag 06.06.2011. 

Enda behandling  

10 Funktionshinder, rehabilitering och hjälpmedel 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 10/2010-2011)  
Vtm Gun-Mari Lindholms m.fl. hemställningsmotion (HM 51/2007-2008) 
Vtm Gun-Mari Lindholms m.fl. hemställningsmotion (HM 35/2009-2010) 
Vtm Gun-Mari Lindholms m.fl. hemställningsmotion (HM 36/2009-2010) 
Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion (HM 41/2009-2010) 
Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 43/2009-2010) 

Ärendet bordlades 23.05.2011. Först tillåts fortsatt diskussion och efter det vidtar de-

taljbehandlingen. 

Diskussion. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Det är jag som är orsak till den här bordläggningen. Jag är glad 

att ansvariga ministern är här. Jag skulle vilja få bekräftelse på att det här 

som lagtinget nu står i beråd att besluta om, dvs att personer som bor in-

stitutioner eller i annat boende och är i behov av hjälpmedel, att de ska bevil-

jas hjälpmedel på basen av sina medicinska behov och att det inte spelar nå-

gon roll var de bor. Det är just detta som vi kanske har diskuterat här i sam-

band med ÅHS-lagen. Vi har diskuterat landskapets ansvar gentemot ÅHS 

när det gäller hälso- och sjukvården. 

Det här beslutet innebär att lagtinget hemställer hos landskapsregeringen 

om åtgärder som ska vidtas för att förverkliga det här. Jag undrar hur rege-

ringen verkställer det här? Jag har förstått att man skickar lagtingets beslut 

för kännedom till ÅHS. Det kanske man ska göra, men finns det inget verk-

ställighetsbeslut om hur det beslut som lagtinget tar ska förverkligas? Hur re-

geringen gör i det här ärendet så att det blir verklighet är för mig nu väldigt 

viktigt att få reda på. 

Minister Katrin Sjögren, replik  

Herr talman! Det har fungerat så att landskapsregeringen skickar beslut 

till ÅHS, antingen genom tjänstemän eller på enskild föredragning.  

Det här har behandlats väldigt noga i social- och miljöutskottet. Det 

är delvis en verkställighetsfråga för ÅHS styrelse. Man har intresserat 

sig för den här frågan så frågan lever vidare i styrelsen.  

Men, i nya ÅHS-lagen finns förordningsfullmakter när det gäller me-

dicinsk rehabilitering och då kommer det att komma förordningar på 

hjälpmedel och vilka rättigheter man har som klient och patient. Då blir 

det ännu starkare, men där är vi inte ännu. Lagen ska träda i kraft. Som 

jag har sagt tidigare med ÅHS-lagen så har vi nu ett paraply, det återstår 

ändå ett gediget arbete med förordningar och speciallagar.  

Ltl Barbro Sundback, replik    

Herr talman! Det är inte det som är problemet som jag ser det. När lag-

tinget har fattat ett så konkret beslut som det här och givit landskapsre-

geringen i uppgift att vidta åtgärder för att förverkliga beslutet då har 
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landskapsregeringen det politiska ansvaret för att se till att det verk-

ställs. Jag har tyvärr upplevt alltför många beslut som det inte har blivit 

något av. På vilket sätt kommer ministern att följa upp att det verkligen 

förverkligas såsom lagtinget vill? 

Minister Katrin Sjögren, replik  

Vi kommer att vidarebefordra beslutet till ÅHS och jag kommer att be-

vaka frågan i styrelsen.  

Ltl Barbro Sundback, replik    

Det är det som jag är rädd för. Det är inte ett system, utan det är mera 

någon slags sätt att förhålla sig. Det tror jag att är problematiskt med 

nuvarande förhållande mellan landskapsregeringen och ÅHS. Det är 

landskapsregeringen som har ansvaret för vilken hälso- och sjukvård 

som ska bedrivas, ÅHS ska utföra.  

Det återstår att se hur det blir med den här saken. Jag tror nog att det 

här kan vara ett bra exempel för social- och miljöutskottet att närmare 

följa nu när man gör den nya lagen.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen 

vidtar. Först föreläggs betänkandets klämmar och därefter motiveringen. Kan förfa-

ringssättet godkännas? Godkänt. 

Föreläggs betänkandets första kläm för godkännande. Klämmen är godkänd.  

Föreläggs betänkandets andra kläm för godkännande. Klämmen är godkänd. 

Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd. 

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Enda behandling 

11 Sophantering, solceller, miljövänlig städning och energisparåtgärder 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 12/2010-2011) 
Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 37/2007-2008) 
Ltl Danne Sundmans m.fl. hemställningsmotion (HM 2/2008-2009) 
Ltl Anders Erikssons m.fl. hemställningsmotion (HM 15/2008-2009) 
Ltl Fredrik Karlströms m.fl. hemställningsmotion (HM 44/2008-2009) 
Ltl Danne Sundmans m.fl. hemställningsmotion (HM 26/2009-2010) 
Ltl Mika Nordbergs m.fl. hemställningsmotion (HM 34/2009-2010) 

Ärendet avförs och upptas till behandling inkommande måndag 06.06.2011.  

Föredras 

12 Stöden till bildningsförbunden 

Landskapsregeringens svar 
Ltl Roger Janssons enkla fråga (EF 25/2010-2011) 

En enkel fråga ska läsas upp av frågeställaren och efter det ger lantrådet eller därtill ut-

sedd minister svar på frågan. Frågeställaren får därefter 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. 
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Ltl Roger Jansson 

Den 26 maj 2011 skriver lagtingsledamot Camilla Gunell, tillika socialdemo-

kraternas ordförande, på Facebook: ”Kom ihåg kandidatträff i kväll … ABF kl. 

19.” Som tillägg till detta skriver ABF:s studieledare Mia Hanström att ”Alla 

som vill lära om socialdemokraternas politik är välkomna.” Detta anger att 

studieledaren och ABF utbildar ett partis kandidater i partiets politik. De 

åländska partierna erhåller sin skattefinansiering direkt av landskapet från 

därtill öppna moment i budgeten.  

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbö-

rande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga: Kan landskapets 

stöd till ABF betraktas som ett helt eller delvis förtäckt partistöd? 

Vicelantrådet Britt Lundberg 

Herr talman! Vi känner alla av att vi har en ansträngd ekonomi och inom för-

valtningen är det vardag att prioritera och fördela medel effektivt och rättvist. 

När det gäller det fria bildningsarbetet har diskussioner förts med bildnings-

förbunden, Medis, Öppna högskolan om var gränserna ska gå mellan deras 

verksamheter så att det åländska samhället ska få en så stor bredd av fribild-

ning som möjligt och att så många grupper som möjligt får del av samhällsfi-

nansierad utbildning. Drar vi en parallell till den kursverksamhet som här av-

ses så finns det skäl att ställa sig frågan; är det ok i förhållande till andra för-

eningar som är med i bildningsförbundet att bildningsförbundet ägnar sig åt 

verksamhet som partierna får öronmärkta pengar för från annat offentligt 

konto. Alla partier får nämligen stöd för information och utbildning och ut-

redningar. 

Lagen om landskapsbidrag för bildningsförbund är en ramlag och vår 

första bedömning är att de temakvällar av som arrangerats ABF och Social-

demokraterna inte strider mot den.  

För att bevilja medel skall bildningsförbunden avge verksamhetsberättelse 

och verksamhetsplan. I verksamhetsplanen finns inte dessa temakvällar pre-

senterade, å andra sidan är inget av bildningsförbundens planer så detalje-

rade och de ska också vara våra mest flexibla utbildningsanordnare och där-

för kan vi inte heller förvänta oss att man ska ett år på förhand beskriva hela 

kursinnehållet. 

Det finns dock formuleringar t.ex. 1 § detaljmotivering som säger att en 

förutsättning för att bildningsarbete ska vara fritt och frivilligt är att det är 

oberoende av politiska och ekonomiska maktgrupper. Det här är tolknings-

bart. I arbetarnas bildningsförbunds stadgar står att politiska föreningar kan 

vara medlemmar och bildningsförbundens verksamhet ska ju å andra sidan 

vända sig till sina föreningar i sin verksamhet.  

ABF:s styrelse som ska avgöra och besluta kring verksamheten har gjort 

bedömningen att kursverksamheten är i linje med ABF:s bildningsuppdrag. 

En annan formulering i lagstiftningen är att föreläsningar och seminarier 

ska vara av allmännyttigt slag och rikta sig till allmänheten. Jag kan förstå att 

man ställer sig frågande till om det med den utgångspunkten är ok att studie-

ledaren konstaterar att upplägget är riktat till dem som är intresserade av att 

lära sig socialdemokratisk politik.  

Herr talman! Minst en gång per år förs diskussioner mellan kulturbyrån 

och bildningsförbundens styrelser kring verksamheten. Utöver det kommer 

landskapsregeringen i enlighet med 10 § i bildningslagen att övervaka att syf-
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tet med landskapsbidragen har uppfyllts och nu då särskilt med beaktande av 

den här frågan. Vad den utredningen kommer fram till återstår att se, men 

min bedömning är den att det som kan diskuteras knappast ett juridiskt pro-

blem utan mera en ändamålsenlighetsfråga. 

Ska offentliga bildningsmedel kanaliseras till partiers informations och ut-

bildningsverksamheter när medel via partistöd redan beviljas för detta syfte? 

Finns det till och med kollisioner med valfinansieringsdiskussionen där 

valfinansiering både direkt och indirekt skall öppet redovisas? 

Till syende och sist enligt lagstiftningen är det lagtinget som fastställer de 

övergripande målen och motiven för landskapsbidrag till bildningsförbunden 

och det sker idag i samband med budgetbehandlingen. Hittills har formule-

ringarna varit väldigt öppna, åtminstone från min sida har jag aktat mig för 

att styra den fria bildningen. 

I den tidigare bildningslagen stadgades att partiagitation som pedagogisk 

metod inte är bidragsberättigad. Det kan vara så att reaktionerna av de 

omdiskuterade temakvällarna kan föranleda ett övervägande av att införa den 

hållningen i någon form. 

I bildningslagens 14 § ger lagen utrymme att utfärda närmare bestämmel-

ser om beviljande av landskapsbidrag. Landskapsregeringen kommer att föra 

diskussioner om vi bedömer att förtydliganden i förordning skulle behövas.  

Ett långt svar på en kort fråga som kunde sammanfattas: Landskapsrege-

ringen bedömer att ABF:s kurser för socialdemokraternas partikandidater 

inte strider mot lagen. Däremot arbetar vi med att nischa olika utbildnings-

ordnares verksamheter så att de inte finns dubbleringar och då handlar det 

mera om en ändamålsenlighetsdiskussion. 

En översyn av behovet av en förordning som ger närmare bestämmelser 

om beviljande av bidrag till bildningsförbund för att diskutera ett regelverk 

för vilka ändamål och vilka på grunder de skall redovisas kommer att diskute-

ras. Tack, herr talman!  

Ltl Roger Jansson  

Herr talman! Jag vill tacka för ett klart svar i en uppenbar svår och för oss 

partier en väldigt viktig fråga. Det är också för allmänheten en viktig fråga. 

Landskapslagen är en ramlag. Det här sättet att ordna kurser inom ramen för 

bildningsförbunden strider inte mot ramlagen. Jag delar den uppfattningen. 

Den tidigare lagen var väldigt glasklar på den punkten. Därför återstår frågan 

att det må hända kan strida mot vår modell för att stöda våra politiska par-

tier, som vicelantrådet var inne på.  

Såsom ministern klart har uppfattat det i anledning av frågan har jag inte 

frågat om socialdemokraterna håller möten gratis i ABF:s lokaler. Jag har 

inte ifrågasatt någon del av arbetarnas bildningsförbund eller Medis bild-

ningsarbete. Att socialdemokrater och debattörer har reagerat på ett an-

norlunda sätt på den här frågan får man väl ta som en del av det politiska 

spelet. Frågan är väldigt tydligt formulerad. Det har att göra med det be-

kymmer som vi politiska partier har i förhållande till de finansieringsmöjlig-

heter som vi kan utnyttja. Vi för vår del har trott att det är partistöden som vi 

kan få. Vi har inte ens övervägt att starta moderaternas bildningsförbund ef-

tersom vi menar att pengen som vi får av landskapet ska täcka även det. Vi får 

nästan 200 000 euro för partipolitisk verksamhet och information. Vi får 250 

000 euro per år för kansliändamål. Vi får 450 000 euro sammanlagt. Då är 



  

1158 

det viktigt att det är en öppenhet i redovisningen så att alla kan behandlas 

lika. 

Bakgrunden till min fråga handlar inte så mycket om Camilla Gunells kal-

lelser, mera Mia Hanströms svar på minister Mats Perämaas kompletterande 

fråga, att alla som vill lära sig om socialdemokratisk politik var välkomna. Det 

här gjorde frågeställningen intressant. Det gjorde frågan särskilt intressant 

var när vi började studera socialdemokraternas och särskilt ABF:s hemsida. 

Man sade att det inte var ABF som ordnade det här. Jag har här en lång lista 

på verksamheter under maj och i början på juni som innehåller väldigt myck-

et partipolitiskt som är organiserat av ABF.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Vicelantrådet Britt Lundberg  

Tack, herr talman! Jag tycker att det är just den här ändamålsenligheten som 

man kan uppehålla sig vid när det gäller den här diskussionen. Jag upplever 

också att vi är eniga kring att det knappast finns några juridiska problem i 

den här frågan. Vi strävar inom offentlig förvaltning att man inte från olika 

håll ska finansiera samma sak. Jag tycker att det är en ledstjärna som vi har 

försökt följa och vi granskar det så gott vi kan.  

14 § i lagstiftningen ger möjlighet att förtydliga vad som är bidragsberätti-

gande och vad som ska ligga till grund för bidrag osv. Det finns all anledning 

att diskutera och fundera på hur man kan utveckla och förtydliga det för att få 

klarhet i hur vi kan undvika dubbleringar.  

Om det är allmännyttig verksamhet och om det riktar sig till allmänheten, 

så den tolkningen får man i så fall göra när man följer upp det, om man tyck-

er att det finns någon konflikt i det. Det är alltid svårt när det gäller fri bild-

ning. Jag upplever att man ska vara försiktig med att styra och att säga vad 

som är fri bildning.  

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Jag delar den uppfattningen. Man måste vara väldigt försiktig 

här, men man måste också vara försiktig när det gäller stöden till partiverk-

samhet och till våra partier. Det måste vara maximalt öppet. Man får inte 

smyga eller gömma någonting utan man måste vara öppen.  

Utgående från det svar jag hörde så hoppas jag att landskapsregeringen ef-

tersträvar en maximal öppenhet vid översynen av den här lagstiftningen och 

användningen av de här medlen.  

När jag ser på listan över ABF:s verksamhet under maj månad så är det 

väldigt mycket studiecirkel Röd ungdom, ett par gånger i veckan. Det är på 

dagtid medan verksamhetsledaren är aktivt där, vilket gör att man blir fun-

dersam. Sedan är det socialdemokraternas temakvällar som är rimligare. De 

är också ofta förekommande, de är på kvällstid och jag antar att man bara an-

vänder lokalerna. Visserligen betalar landskapet en del av hyran, men det är 

en småsak i sammanhanget. 

Landskapslagen om studiecirklar som fanns tidigare var entydig på den 

här punkten. Den här landskapsregeringen förde den nya landskapslagen om 

studieförbund till det här lagtinget, vi har antagit den och den här tydligheten 

försvann. Det gör att jag inte ville anklaga något parti för hur man använder 

medlen när det finns oklarheter i lagstiftningen. Här finns det uppenbarligen 
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oklarheter i lagstiftningen och då blir det mera en moralfråga. Ska man anse 

att partistöden är tillräckliga för partierna eller ska vi försöka få åt oss sam-

hällsstöd på annat sätt?  

Frågeställningen blir: Finns det orsak att försöka göra den nya landskaps-

lagen om studiecirklar lika tydlig som den tidigare landskapslagen från 60-

talet var på den här punkten? 

Vicelantrådet Britt Lundberg 

Herr talman! Om jag börjar med det senaste, att nu göra korrigeringar i lag-

stiftningen i den här mandatperiodens sista sekund kommer inte att bli aktu-

ellt. Däremot ger dagens lagstiftning möjlighet att i förordningen klargöra på 

vilket sätt bildningsbidrag får användas och på vilka grunder som de ska re-

dovisas. Vi har konstaterat att det också av andra orsaker skulle vara bra att 

förtydliga det så att det också blir enklare för dem som jobbar med det. 

I enlighet med lagstiftningen så följer vi varje år upp hur bidragen har an-

vänts och att det är i rätt syfte. Det kommer att följas upp i år också. 

Jag delar uppfattningen att det är viktigt att offentliga medel fördelas rätt-

vist och att det också är rättvist i förhållande till andra grupper och förening-

ar som kanske inte har möjlighet att få partistöd på det sättet som de poli-

tiska föreningarna har. 

Enligt den korta analys som jag har hunnit göra sedan den här frågan 

ställdes så finns inte temakvällarna inom lagen. Min bedömning att det går 

under kursverksamhet. Det stämmer överens med det, det är återkommande 

och det verkar vara ett paket. Jag tycker inte det är något bekymmer med det.  

Däremot när det gäller studiecirklar är det kinkigare. Om studiecirklar 

finns det mera reglerat i lagstiftningen. Nu minns jag inte den exakta formu-

leringen, men bl.a. ska de följa en särskild studieplan. Det finns också krav på 

att de ska tillfredsställa ett kunskapsbehov enligt en på förhand fastställd 

studieplan. Det ska vara ett visst antal möten. Studiecirklarna ska uppgöra ett 

visst antal timmar totalt. Det ska också vara ett visst antal medlemmar, som 

ska vara 15 år, tror jag. Nu tar jag detta fritt ur minnet, det kan hända att 

någonting av det här inte är helt korrekt. Men det är mera kinkigt med stu-

diecirklar än vad det är med kurser. Kurser är mera av allmän karaktär. 

Diskussionen går vidare. Vi har möjlighet att i den gällande lagstiftningen 

reda ut de oklarheter som finns med hjälp av förordning och med de verktyg 

och ansvar som vi har. Vi ska följa upp hur de offentliga medlen används. 

Tack.  

Talmannen 

Landskapsregeringens svar antecknas till kännedom. Ärendet är slutbehandlat. 

Remiss 

13 Kartläggning av tillgängligheten till offentliga miljöer 

Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 7/2010-2011) 

Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum. 

Remiss 

14 Tillämpningsdirektiv för avlastningsstöd 

Vtm Gun-Mari Lindholms hemställningsmotion (HM 36/2010-2011) 

Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum. 
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Remiss 

15 Försök med havsbaserad solenergi 

Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 27/2010-2011) 

Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum. 

Remiss 

16 En åländsk nationalpark 

Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 6/2010-2011) 

Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum. 

Remiss 

17 Nationalfond för natur- och kulturarv 

Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion (HM 44/2010-2011) 

Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum. 

Remiss 

18 Specialutbildning inom äldreomsorgen för inflyttade 

Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 47/2010-2011) 

Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum. 

För kännedom 

19 Ändring av lagstiftningen om utkomststöd 

Landskapsregeringens framställning (FR 31/2010-2011) 

Talmannen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum 06.06.2011 

Föredras från tilläggslista 

Bordläggning 

20 Ny lagtingsordning 

Lagutskottets betänkande (LU 23/2010-2011) 
Vtm Gunnar Janssons m.fl. lagmotion (LM 2/2010-2011)   
Ltl Danne Sundmans m.fl. lagmotion (LM 3/2010-2011) 

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 06.06.2011. Godkänt. 

Bordläggning 

21 Köttbesiktning 

Näringsutskottets betänkande (NU 7/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 22/2010-2011) 

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 06.06.2011. Godkänt. 

För kännedom 

22 Ändring av landskapslagen om Ålands polismyndighet 

Ltl Jörgen Strands m.fl. lagmotion (LM 4/2010-2011) 

Ärendet upptas till behandling vid plenum 06.06.2011. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls måndag 06.06 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 

17.17). 
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering 29 ledamöter är närvarande. 

Om ledighet från dagens plenum anhåller ltl Folke Sjölund på grund av möte i Region-

kommittén. Beviljas. 

Meddelande  

Bästa lagtingsledamöter! Vi har ett digert arbetsprogram framför oss inkommande 

vecka med många ärenden kvar på föredragningslistorna. Vi kommer att göra en del 

prioriteringar på listorna. Listorna kommer inte för att överensstämma såsom de läggs 

fram.  

Talmanskonferensen har beslutat att gå inför följande arbetstider: Idag jobbar vi till ca 

kl. 16.40 så att vi hinner delta i firandet av Svenska dagen. I morgon, tisdag, börjar vi kl. 

10.00 och håller på fram till kl. 17.30 med en lunchpaus kl. 12.00-12.30. Onsdag jobbar 

vi från ca kl. 12.00-20.00. På fredag har vi ett plenum för tredje behandlingar kl. 13.00. 

På det här viset har vi försökt tillmötesgå nationaldag, skolavslutningar och en hel del 

annat. Vi är så pragmatiska som möjligt och ska få våra egna arbetslistor avklarade så 

långt som möjligt. 

Bordläggning 

1 Ändrade ÅHS-avgifter 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 14/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 21/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 07.06.2011. Godkänt. 

Bordläggning 

2 Ny lag om radio- och televisionsverksamhet 

Kulturutskottets betänkande (KU 5/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 17/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 07.06.2011. Godkänt. 
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Remiss 

3 Ny styrning av Ålands polismyndighet 

Landskapsregeringens framställning (FR 29/2010-2011) 

Ärendet avförs och upptas till behandling den 7.6.2011. 

Remiss 

4 Ändring av landskapslagen om Ålands polismyndighet 

Ltl Jörgen Strands m.fl. lagmotion (LM 4/2010-2011) 

Ärendet avförs och upptas till behandling den 7.6.2011. 

Remiss 

5 Ny kommunalskattelag 

Landskapsregeringens framställning (FR 30/2010-2011) 

Ärendet avförs och upptas till behandling den 7.6.2011.  

Remiss 

6 Ändring av lagstiftningen om utkomststöd 

Landskapsregeringens framställning (FR 31/2010-2011) 

Ärendet avförs och upptas till behandling den 7.6.2011.  

Andra behandling 

7 Ändring av jaktlagen 

Näringsutskottets betänkande (NU 5/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 16/2010-2011) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen av det i betänkandet in-

gående lagförslaget. 

Diskussion. Ingen diskussion. Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen före-

läggs det i framställningen ingående lagförslaget i sin helhet.  

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av jaktlagen för landskapet Åland för 

godkännande i sin helhet. Lagförslaget är godkänt.  

Lagförslagets andra behandling är avslutad. Ärendets andra behandling är avslutad. 

Andra behandling 

8 Ekodesign och energimärkning 

Näringsutskottets betänkande (NU 6/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 26/2010-2011) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen av det i betänkandet in-

gående lagförslaget. 

Diskussion. Ingen diskussion. Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen före-

läggs det i framställningen ingående lagförslaget i sin helhet.  

Föreläggs förslaget till landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av bestämmel-

ser om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter för godkännande i sin 

helhet. Lagförslaget är godkänt.  

Lagförslagets andra behandling är avslutad. Ärendets andra behandling är avslutad. 
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Andra behandling 

9 Ändring av djurskyddslagen 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 11/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 18/2010-2011) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen av det i betänkandet in-

gående lagförslaget.  

Diskussion. Ingen diskussion. Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen före-

läggs det i framställningen ingående lagförslaget i sin helhet.  

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av djurskyddslagen för landskapet 

Åland för godkännande i sin helhet. Lagförslaget är godkänt.  

Lagförslagets andra behandling är avslutad. Ärendets andra behandling är avslutad. 

Andra behandling 

10 Behörig myndighet för djursjukdomar 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 13/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 23/2010-2011) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen av det i betänkandet in-

gående lagförslaget.  

Diskussion. Ingen diskussion. Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen före-

läggs det i framställningen ingående lagförslaget i sin helhet.  

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om Ålands miljö- 

och hälsoskyddsmyndighet för godkännande i sin helhet. Lagförslaget är godkänt!  

Lagförslagets andra behandling är avslutad. Ärendets andra behandling är avslutad. 

Första behandling 

11 Produktionsstöd för el 

Finansutskottets betänkande (FU 7/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 25/2010-2011) 

Först tillåts allmän diskussion och efter det att diskussionen avslutats kan det väckas 

förslag enligt 54 § 2 mom. lagtingsordningen om att ärendet skall remitteras till stora 

utskottet.  

Diskussion. 

Ltl Jan-Erik Mattsson 

Herr talman! Finansutskottet har behandlat framställningen om produkt-

ionsstöd för el. 

I remissen framfördes åsikter om att det här bara är en del av det behov av 

lagstiftning som Åland behöver vara del av. Vi har kommit fram till att det är 

synnerligen viktigt att Åland skulle få vara med i det finländska inmat-

ningstariffsystemet som finns. Vi har erfarit att arbetet fortskrider på det om-

rådet. Det går kanske inte bättre än regeringsförhandlingarna i riket. 

I budgetframställningen i tilläggsbudgeten stod det att det här skulle gälla 

enbart befintliga elproduktionsanläggningar, men det är inte möjligt lagstifta 

på detta sätt. Det gäller även för eventuella nya anläggningar under lagens 

giltighetstid som är beräknad att vara under 2011 och 2012. Vill man förlänga 

den här tiden så bör en framställning som förlänger tiden komma under slu-

tet av detta år. 
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Sedan har det uppstått ett mindre fel i § 9. Det står att man skulle behöva 

producera minst 800 megawattimmar per år. Det ska vara 200 megawat-

timmar. Utskottet föreslår att lagtinget omfattar en ändring av denna para-

graf.  

När det gäller ikraftträdelseparagrafen, § 17, har utskottet erfarit att det 

saknades en skrivning om att lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att 

bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som 

bestäms i 20 § 3 mom. självstyrelselagen. Lagen var egentligen inte en bud-

getlag vid behandlingen i lagtinget. Nu föreslår finansutskottet att den ska 

behandlas som en sådan. Tack, herr talman. 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Som jag meddelade i remissen så stöder vi inom obunden sam-

ling det här lagförslaget. Av betänkandet framgår att jag har varit ersatt av 

Runar Karlsson. De ändringar som utskottet har gjort understöder jag till och 

med å det varmaste när det gäller § 9, eftersom den ursprungliga skrivelsen 

skulle ha gjort att en eller kanske till och med två aktörer skulle ha blivit utan 

stödet. Det aktualiserar min tidigare farhåga, när man i regeringen tar dessa 

framställningar så läser man dem inte riktigt så noga som man borde. Man 

förstår det när det är sådan stress på slutrakan. Det här är bara ett exempel i 

raden av framställningar som visar hur illa det kan gå när man har för bråt-

tom med lagstiftningen. 

I det här fallet tänjer vi verkligen på budgetlaginstrumentet. En framställ-

ning som under remissen inte är en budgetlag blir det i utskottet. Förhopp-

ningsvis ska det vara lagtinget beslut som gäller. Den här framställningen 

kommer inte samtidigt som budgeten, men den kommer på det viset samti-

digt att budgetärendet behandlas i lagtinget. 

Förhoppningsvis ska det gå vägen att det här blir en budgetlag. Jag kan 

inte uttala mig om ärendet går vägen eftersom det har varit betänkligheter. 

Men som jag ser det så ska det förhoppningsvis fungera. Det visar sig i lag-

stiftningskontrollen som säkert kommer att ta ställning till det, om än i efter-

hand. 

Talmannen 

Begäres ordet?  Diskussionen är avslutad. Väcks förslag om remiss till stora utskottet? 

Ingen remiss. Ärendets första behandling är avslutad. 

Första behandling 

12 Ny lagtingsordning 

Lagutskottets betänkande (LU 23/2010-2011) 
Vtm Gunnar Janssons m.fl. lagmotion (LM 2/2010-2011)  
Ltl Danne Sundmans m.fl. lagmotion (LM 3/2010-2011) 

Först tillåts allmän diskussion och efter det att diskussionen avslutats kan det väckas 

förslag enligt 54 § 2 mom. lagtingsordningen om att ärendet skall remitteras till stora 

utskottet.  

Diskussion. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Ibland är det bra med tidsgränser. När det gäller lagstiftning så 

är det väl mera tveksamt, men utskottet har jobbat under den förutsättningen 

att framställningen från lagutskottet skulle vara klar så att den kan behandlas 
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såsom idag. Det här betyder att det kan finnas sådant som behöver diskuteras 

och justeras. Jag kommer att återkomma med ett förslag som jag ska fundera 

lite närmare på, nämligen i kapitel fyra om finansförvaltningen. Där finns det 

en bestämmelse i § 49 som torde strida mot grundlagen och så kan vi inte 

skicka det här vidare. Jag måste få tid att närmare analysera det och jag åter-

kommer i så fall. Jag ska också diskutera detta närmare.  

Vi har behandlat lagtingsordningen. Vi har en del förslag till förändringar, 

en hel del av språklig och teknisk natur men också en del av substans. 

Det här ärendet bygger på två lagmotionen nr 2 och 3 med något olika in-

riktning när det gäller regeringsbildning och framförallt när det gäller frågan 

om ersättare för ministrarna i lagtinget.  

För att ta den frågan först, som har varit en tvistefråga på många sätt och 

som också har diskuterats mycket ingående i utskottet, så har utskottet 

kommit fram till en uppfattning som är ganska klar och välgrundad. Även om 

vår motivering inte är så lång så bygger den på att ett ersättarsystem i lag-

tinget skulle förskjuta lagtingsarbetets struktur så att ministrarna inte skulle 

vara utskottsmedlemmar. Utskotten skulle då få en proportionerligt större 

andel från oppositionen. Det är den interna konsekvensen för lagtinget. Det 

har att göra med lagtingets litenhet i det här fallet. Har man sju ministrar 

från lagtinget, vilket inte behöver vara fallet, så är det en stor andel av lag-

tinget som är ministrar och utestängda eller befriade från utskottsarbetet. 

Den andra aspekten på denna fråga är kopplad till landskapsregeringen 

och det arbete som bedrivs där. Jag skulle vilja sammanfatta att landskapsre-

geringens ministrar har en uppgift som är en blandning av tjänstemannaupp-

gifter och politiska uppgifter. Svårigheterna är ofta att skapa utrymme för 

dels samspelet med andra i förvaltningen och dels för politiskt arbete och 

styrning. 

Före man går vidare med en eventuell ordning av det här slaget så måste 

man göra en utvärdering av för det första lagtingets förvaltning, resursbeho-

vet och det som krävs inom lagtinget. För det andra måste man göra en ut-

värdering och genomgång av förändringen i grunden av landskapsförvalt-

ningen, dvs regeringen och förvaltningen. De här har att göra med vårt eget 

parlamentariska system som är uppbyggt under en lång tid med en balans 

från grunden mellan Carl Björkman och Julius Sundblom, om vi uttrycker det 

i personliga termer. Dvs förvaltningen byggdes samtidigt som det fanns en 

maktpolitisk balans som 1939 tog sig drastiska uttryck. Det blev en konflikt 

mellan de här två krafterna, i det här fallet exemplifierade av de här perso-

nerna, och naturligtvis i grunden en motsättning mellan olika funktioner, 

maktsfärer och olika system. 

Det viktiga i parlamentarismen är parlamentets organisation och lagtings-

ordningen i dess mera inskränkta bemärkelse. Parlamentarismen är uttryck-

ligen till för att tillsätta en regering som fungerar och avsätta en regering som 

inte fungerar enligt parlamentets majoritet. Det finns reglerat i lagtingsord-

ningen. Lagtingsordningen är också till en del ett mera omfattande dokument 

eftersom det finns några deklaratoriska paragrafer i inledningen.  

Utskottet har bl.a. etablerat begreppet autonomi. Autonomi är ett lite om-

tvistat begrepp, särskilt i internationella sammanhang. På svenska anses det 

vara synonymt med självstyrelse. På vissa utländska språk är det mera be-

gränsat till minoritetsrättigheter. Bakom detta finns ett val hur man vill ka-

raktärisera Åland. Om det är ett område som har särskilda minoritetsrättig-
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heter eller om det är ett område som har sitt styrelseskick. Då är självstyrelse, 

särskilt i finsk översättning, och begreppet landskap lite otydliga. Säger man 

en självstyrelseregering då är det mera avgränsat till vad det verkligen hand-

lar om. Vi regerar oss själva inom särskilda områden. 

Minoritetsaspekt, autonomi, självstyrelseaspekt och regering är begrepp 

som vi i utskottet har resonerat att man använder begreppet autonomi för att 

tydliggöra att det här är någonting som vi lägger in i begreppet. Det står också 

uttryckligen i vårt betänkande att med autonomi ingår också de internation-

ella avtal och beslut som har konstituerat Ålands självstyrelse. 

Herr talman! Jag ska försöka hålla mig till uppmaningen att vi bör vara 

någorlunda korta i våra presentationer för att hinna med alla ärenden. Det 

finns några viktiga punkter här som bör nämnas. 

Utskottet har, inte utan diskussion, gått in för att det ska ändras i utskotts-

strukturen så att det blir så kallade superutskott, stora utskott, med sju med-

lemmar. Det kan eventuellt kräva mer resurser från lagtinget. Det är någon-

ting som man naturligtvis ska utvärdera och se hur det fungerar sedan när 

man går in för det. Det vill jag inte säga så mycket mer om i det här samman-

hanget eftersom jag presenterar utskottets betänkande som är fram manglat 

under intensiva diskussioner. Det finns olika åsikter bakom det här, det ska 

erkännas. 

I § 5 har vi gjort en förändring som syftar till att göra lagtingsarbetsåret 

mera flexibelt. Det har bl.a. väckts diskussioner om att Nordiska Rådet borde 

maka på sig när lagtinget har sin öppning. Det har Nordiska Rådet inte gått 

med på, de har inte funnit att de ska maka på sig. Då får väl Mohammed och 

berget byta plats. Lagtinget kan då enligt den föreslagna ordningen ha en 

mera flexibel öppning. Om det är så att Nordiska Rådet har sin session och vi 

behöver utse representanter så ska det vara möjligt för lagtinget att be-

stämma hur man vill inleda arbetsåret. Man kommer också att kunna i sam-

band med det bestämma om avslutande av arbetsåret. 

I § 7 så enligt hemställningsmotionerna skulle det kallas partigrupper, vi 

har återgått till begreppet lagtingsgrupper. Det är inte av hänsyn till vad 

eventuellt Ålandsdelegationen och Högsta Domstolen kan säga om begreppet 

parti, som är rikets lagstiftningsbehörighet och följer en viss lag för registre-

ring och etablering.  

Vi konstaterar i utskottet att parti är ett begrepp som vi använder för våra 

politiska föreningar som ställer upp i val och bedriver verksamhet. Men när 

man kommer till partierna i lagtinget så kan de bilda grupper tillsammans el-

ler så kan det finnas föreningar eller enskilda som ställer upp lagtingsval som 

inte är partier. Det här kanske inte någon stor fråga men det är i alla fall vik-

tigt att etablera en terminologi som är hållbar i ett lite större perspektiv. 

Vi har begreppet autonomi som inte helt genomgående ersätter begreppet 

landskap. Vårt betänkande förutsätter att landskapsregeringen måste gå ige-

nom en hel del lagstiftning för att kontrollera när begreppet landskap kan er-

sättas med autonomier och vilka konsekvenser det innebär. 

Regeringsbildningen är en av de viktigare punkterna. I korthet går det idag 

till så att talmannen sonderar i partigrupperna och sedan utses en lantråds-

kandidat. Lantrådskandidaten får i uppgift att sy ihop ett paket med ett pro-

gram och ministrar. Lagtinget tar ställning till ministrarna, programmet och 

lantrådet i ett svep. Rollen mellan lantrådet och ministrarna är ganska given, 

lantrådet är en av medlemmarna i landskapsregeringen liksom ministrarna. I 
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det här systemet, som föreslås, får lantrådet en större roll. Man kan säga helt 

kort att landskapsregeringen står och faller med lantrådet. Faller lantrådet så 

faller resten. De är som käglor i bowling. Oppositionens klot kan fälla alla, 

inte bara en, lantrådet tar alla med sig. 

I diskussionen i lagutskottet vill jag för min del säga att det har varit 

ganska knepigt att få ihop ett välfungerande system på pappret. Praxis har ut-

formats på ett sätt som har löst problemen för det mesta på ett ganska ration-

ellt sätt. I det förslag som vi nu lägger fram här från utskottet så är det minst 

två steg. Det är ett sådant system där man bör undvika det tredje steget. Om 

den första raketen lyckas så utses lantrådet som sedan ska sy ihop regeringen 

med medlemmar och program och som lagtinget tar ställning till. Om det 

misslyckas så går processen vidare ett steg. Sedan kommer man till ett tredje 

steg, om det inte har funnits majoritet för de två första stegen, man röstar då 

om kandidater där den som får mest röster vinner. Om det är många kandi-

dater så kan lantrådsposten röstas fram av ett fåtal, en minoritet. Om det 

skulle hända så kan man utgå ifrån att också en sådan mer eller mindre 

bräcklig minoritetsregering lätt skulle kunna hamna på ett misstroende. Det 

är möjligt att det tredje steget inte behöver leda till någon parlamentarisk 

krasch, utan att de partier som är ansvariga tar sig i kragen. Den hälsningen 

skulle man helt osökt vilja sända till finska riksdagen och de partier som sit-

ter där nu, men det hör inte hit. Det var en parentes. 

Ålands lagtingsgrupper har alltid hittills tagit sig i kragen. Men nu blir det 

en annan press på, därför att nu finns tydliga misstroendeprocedurer. Det 

som kanske är mest nytt i den här lagtingsordningen är att man kan upplösa 

lagtinget och utlysa nyval. Det finns de i lagtinget som har efterfrågat den 

möjligheten. Jag tror inte att den möjligheten i praktiken har varit en realitet. 

Möjligheten finns, möjligheten behöver inte utnyttjas för att ha verkan, bara 

det att möjligheten finns gör att om man aviserar risken eller möjligheten för 

nyval så blir det en aktivitet där man kanske hittar nya lösningar. Parlament-

arismen är ju inte till för att man ska underlätta för parlamentet att upplösas, 

snarare tvärtom, parlamentarismen är till för att stärka både regeringens och 

parlamentets roll och samspelet däremellan.  

När det gäller vissa av fri- och rättigheterna, när det gäller att man ska 

kunna stänga av en person som har gjort sådant som går över gränsen för vad 

som är acceptabelt och när man ska upplösa lagtinget, så har vi helt enkelt 

fastnat för absolut kvalificerad majoritet. Det kan diskuteras om kravet är för 

stort. Vårt resonemang har varit att det är frågan om så pass stora ingrepp i 

ett lagting när man ska upplösa det så att det krävs en säker majoritet. Det är 

så pass stora ingrepp i en enskild lagtingsledamots legitimitet och demokra-

tiska förankring, om man ska stänga av honom eller henne, att det krävs ab-

solut kvalificerad majoritet. Det här är någonting som vi nu inför i vårt för-

slag. Naturligtvis, som vi skriver i allmänna motiveringen, så gör den här ny-

ordningen, även om det är begränsade delar, att det är principiellt värt att 

följa upp och diskutera. Ingenting är givet med en lagtingsordning. Den lag-

tingsordning som vi har haft tidigare utformades 1972 och den ändrades 

1995, om jag minns rätt. Den här lagtingsordningen kommer att leva vidare 

men i avvaktan på att man gör den grundliga utredningen om hela vårt poli-

tiska system. 

Fru talman! Kapitel 8 handlar om finanserna. Jag hoppar över en del av 

förslagen som kanske ändå framgår av betänkandet. I finanserna har vi gjort 
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vissa justeringar när det gäller förhållandet till finansförvaltningslagen. Det 

finns andra paragrafer här som återfinns i finansförvaltningslagen som 

kanske kunde diskuteras, men det har vi inte haft möjlighet att göra.  

Däremot har vi gjort en förändring när det gäller fondverksamheten. När 

det är nödvändigt ska fonderna kunna inrättas med lag och målsättningar 

osv. Det här är förslaget i lagmotionerna. Det här bygger på att man i ett 

parlamentariskt system har finansmakten liggandes hos lagtinget. Medan 

förverkligandet av budgeten ligger hos regeringen. Man ska inte kunna un-

dandra medel från de allmänna som ofta anses kopplat till den offentliga 

budgeten. Men om man gör det ska det vara nödvändigt enligt lagmotionen. 

Vårt system är lite annorlunda. Vi har inte direkt koppling till ett skattesy-

stem som finansierar budgeten. Vi har ett utjämningssystem med riket, vilket 

betyder att under vissa år får vi mycket pengar och under andra år får vi 

mindre pengar på grund av omständigheter som inte är direkt kopplade till 

vår egen budget. Det är finansieringar som kommer i efterhand genom 

skattegottgörelsen, det kommer förskott genom att utjämningssystemet och 

det är avräkningssystemet. Det betyder att vi behöver upprätta en annan typ 

av reserveringar, om jag undviker ordet fonder, vi behöver sätta undan medel 

för att inte krångla till vår budget och därmed sammanhängande bokslut på 

ett alltför byråkratiskt sätt. Då har vi t.ex. pensionsfonden som i dagligt tal 

kallas fond. Egentligen är det inte någon nödvändig fond. Den är ändamåls-

enlig därför att pensionssparandet är långsiktigt, man avsätter medel och 

man förvaltar dem egentligen i praktiken utanför budgetarbetet. Man har en 

särskild styrelse, en särskild tjänsteman och en särskild redovisning. Sedan 

har man ett budgetbeslut där man överför pengar från fonden till budgeten 

eller fonderar dem beroende på konjunkturläget och andra omständigheter 

som fondens tillväxt osv. Det är ändamålsenligt i vårt system. Därför har vi 

föreslagit en ändring i kapitel 8, från nödvändig till ändamålsenlig. 

Sedan bör man i finansförvaltningslagen ta sig an utjämningsfonden som 

inte är en fond. Jag anser att man skulle kalla det en utjämningsreservering. 

Den borde också regleras på ett visst sätt nu när vi förhoppningsvis kommer 

in i normala konjunkturer och den globala finanskrisen är över. Man borde 

då ha ett budgetmål för reserveringar, för utjämning, så att vi kan bygga upp 

den reserveringen med en viss systematik. 

Herr talman! Jag ska återkomma till kapitel 8 och § 49 . Jag sätter det här 

för lagutskottets del på brådskans konto. Det här behöver övervägas förrän 

det presenteras ett ändringsförslag. I § 49 står det med hänvisning till 18 § 5 

punkten i självstyrelselagens att man i lag ska bestämma om skatternas stor-

lek i landskapslag. Den här paragrafen i självstyrelselagen omfattar inte en-

bart landskapsskatt utan också kommunalskatt. Vi kan alltså inte gå in i lag-

tingsordningen och säga att man i landskapslag ska bestämma om kommu-

nernas skatteuttag. 

I en framtida konstruktion, och man säger att det här är ett embryo till en 

sådan, anser vi att kommunerna måste finnas med som en integrerad del av 

på Åland och autonomin. Enligt grundlagen har kommunerna frihet att be-

stämma sitt skatteuttag.  

Detta vill jag avisera nu. Om jag är på rätt här, det är kanske någon som 

har synpunkter på det, men i så fall måste det föreslås en ändring i andra be-

handlingen om man inte gör på annat sätt, dvs att man skulle stryka detta 

med skatteuttag. 
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Fru talman! Jag skulle kunna fortsätta länge om vårt parlamentariska sy-

stem och lagtingsordningens betydelse för det. Det här är de väsentliga änd-

ringarna som lagutskottet enhälligt har gått in för och som vi nu lägger fram 

för lagtinget till behandling. 

Talmannen 

Anförandet var dubbelt längre än rekommenderad tid. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, fru talman! Jag fick den precisering som jag var ute efter, var pro-

blematiken finns. Vid en snabbanalys så är jag böjd att hålla med kolle-

gan Olof Erland om att utskottet inte riktigt har klarat av laggranskning-

en till fullo. Vi har en problematik. Kanske det är bäst att ett nytt betän-

kande snabbt begärs in av lagutskottet. Vi kanske kan ordna till det, vi 

får överlägga om detta.  

Ltl Olof Erland, replik 

Fru talman! När man presenterar betänkande så uppfattar jag det inte 

som rekommenderat. Det måste presenteras. Det var ett bra förslag att 

återremittera det här ärendet till lagutskottet. Det skulle vara en snabb 

möjlighet att rätta till just den delen. Vi kan inte riskera att det faller i 

den vidare processen, om det är så att det ligger någonting i det. Det 

måste vi kontrollera upp. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag har begärt ordet så jag ska beröra betänkande i dess 

helhet då. 

Jag har en fråga som jag inte får klart för mig. I § 25 berörs förtroen-

deomröstning för hela regeringspaketet. I lagen, i § 25, står det fortfa-

rande; minst hälften av de avgivna rösterna. Medan det i utskottets be-

tänkande står; med minst 16 röster. Det är en stränggering som förbju-

der minoritetsregeringar. Hur har lagutskottet tänkt här? Är det moti-

veringen eller lagen som gäller? Det är ju givetvis lagen som gäller om vi 

fortskrider så här. Det var en detalj som jag fastnade på, men den är så 

pass viktig att jag gärna skulle vilja ha ett förtydligande. 

Ltl Olof Erland, replik 

När det gäller § 25; vi har diskuterat att man i de första omgångarna ska 

ha en stark legitimitet för regeringspaketet. Det betyder att lagtinget har 

en majoritet av alla. Så är paragrafen formulerad och så har vi också fört 

diskussionen. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! För det första, i sak är det ett jättestort steg att ta bort möj-

ligheten till minoritetsregering. Att man i alla situationer ska tro att 

parlamentarismen fungerar så väl att vi kan få en majoritetsregering. 

Det skulle vara jätteviktigt att ha möjligheten till minoritetsregering 

kvar. Det här är absolut något som jag motsätter mig. 
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Om man läser i lagmotionen så står det minst hälften av de avgivna 

rösterna. Den formuleringen är kvar. Här är det konflikt mellan lagmot-

ionens lagtext, vilket blir gällande, och lagutskottets detaljmotivering 

under § 25. Man borde åtminstone ändra så att det blir lika. Jag stöder 

inte att man ändrar lagtexten lika som i motiveringen. Jag tycker absolut 

att man ska ha möjligheten till minoritetsregering kvar som en slags sä-

kerhetsventil.  

Ltl Olof Erland, replik 

De steg som finns i regeringsbildningen betyder att man försöker bilda 

majoritetsregeringar. Sedan finns det en utväg med minoritetsregering 

med till och med en väldigt liten minoritet.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! En del klargjordes gällande min replik.  

Det står i lagmotionen numera, efter lagutskottets behandling av be-

tänkandet, att de skatter som avses i 18 § självstyrelselagen ska regleras i 

lag också gällande skattens storlek. Jag har samma uppfattning när det 

fördes fram. Det är risk att det här strider mot grundlagen som säger att 

kommunerna har en självständig rätt att fatta beslut om de här sakerna. 

Förmodligen är det något som måste ha följt med i behandlingen. Skulle 

det genomföras på det här sättet så tappar kommunerna sin självstän-

diga makt och kommunfullmäktige tappar rätten att reglera skattens 

storlek. Det är väl knappast ändå detta som var avsikten? Det här behö-

ver klargöras på ett eller annat sätt.  

Ltl Olof Erland, replik 

Inte kommer det här att drabba kommunerna. Det kommer att drabba 

lagtingsordningen som inte kommer att godkännas på grund av att den 

strider mot grundlagen. Grundlagen säkerställer kommunernas rätt att 

beskatta sig själv. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Så är det säkert. Konsekvenserna skulle ha blivit att kom-

munerna och kommunfullmäktige tappar beslutsmakt, om det skulle ha 

varit en medveten handling och om man skulle tro att det här var någon-

ting som skulle överensstämma med grundlagen. Det här behöver redas 

ut på lämpligt sätt. Enighet har ju förekommit så här långt i behandling-

en. Man borde helst ha en enighet kring den här frågan också. 

Sedan har jag några andra frågor under kapitel 8, om finansförvalt-

ningen. Det som ursprungligen i 56 § lagmotionen sägs; "avvikelser från 

fasta anslag kan ske via lagstiftning". Jag har ett frågetecken. Ett fast 

anslag borde väl vara ett fast anslag. Jag vet inte riktigt vad som är av-

sikten med att kunna ha undantag via lag? 

Ltl Olof Erland, replik 

Fru talman! Jag har inget svar på det just nu. 



  

1172 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Vtm Gunnar Jansson 

Tack, fru talman! Som första undertecknare av denna lagmotion vill jag först, 

trots de tidsgränser som utskottsordförande hänvisade till, uttala tacksamhet 

med handläggningen av motionen och motionerna i lagutskottet. Utskottet 

har gjort ett gediget arbete i en ganska komplicerad och detaljrik fråga som 

och andra sidan ju huvudsakligen rör lagtingets interna verksamhet, men 

som vi nyss hörde också kan ha yttre effekter. 

Jag tycker att resultat, betänkandet, är gott, stabilt och genomtänkt. Jag 

har några kommentarer. Grundstrukturen i hela det här projektet i arbets-

gruppen, som talmannen ledde där alla lagtingspartier var företrädda, är 

kvar. Det vill säga att ytterligare parlamentarisera den offentliga maktutöv-

ningen i självstyrelsesystemet eller bör man från och med nu kanske tala om 

autonomisystemet. Samt för det andra snabba upp handläggningen av ären-

dena i detta parlamentariska offentliga system som vi har.  

Jag tycker åtminstone att utskottet har följt strukturerna i lagmotionen. De 

ändringar som föreslås är i allt väsentligt okej. Jag har de facto några detalj-

kommentarer men inga andra allvarliga anmärkningar än just § 49, som jag 

ska återkomma till. Det kommer att bli en viktig fråga framöver.  

Det som vi behandlade i arbetsgruppen ersättarsystemet, utskottsstruk-

turen och förhållande mellan lagting och landskapsregeringen är rätt uppfat-

tat, så vitt jag kan se av betänkandet. Det är frågor som debatterades under 

många, många sammanträden i många, många sammansättningar och, som 

vi vet, ska få en fortsättning. Här vill jag än en gång uttrycka tacksamhet till 

de partier som från början var väldigt bestämda på den punkten, att det blir 

ingen reform utan en reformering av ersättarsystemet, till en konstruktiv 

medverkan i att vi steg för steg går vidare för att så småningom gå längre. Det 

blir en fråga för nästa lagting. Det här gäller ersättarsystemet. Jag är överty-

gad om att utskottsstrukturen kommer att gå i en parlamentariserande och 

försnabbande riktning med tre stora utskott samtidigt som man slopar det 

nuvarande stora utskottet. Det är en reform som jag är fullständigt övertygad 

om att går i rätt riktning. 

Det som utskottsordförande också uppehöll sig vid, som punkt 5, gällde 

majoriteter i lagtinget. I alla utskott gäller enkel majoritet. Utskotten får nu 

sju medlemmar. De fyra i ett utskott har en väldig makt, som vi vet, men ändå 

inte större än de tre som för närvarande bildar majoritet i utskott. Medan vi i 

några andra sammanhang kräver olika grader att majoriteter. Med detta vill 

jag bara peka på den intressanta och beaktansvärda omständigheten som vi 

har i vår majoritetsdemokrati, att inte i något utskott kräver man mer än en-

kel majoritet, medan vi här i plenum har lås på en del av de beslut som vi ska 

fatta. Att höja gränsen för vissa rättsskyddsärenden, som gäller närmast lag-

tingets ledamöter, från två 2/3 till 20 ska försvaras. Jag försvarar åtgärden 

även om jag är fullt medveten om att det samtidigt leder till att en kvalifice-

rad minoritet kan blockera beslutsfattandet. Där är skillnaden mellan en be-

stämd majoritet, i det här fallet 20, och en relativ majoritet som brukar vara 

2/3 av ett parlaments samtliga medlemmar. Sedan beror det på hur många 

som deltar i voteringarna för att man ska komma till en kvalificerad majori-

tet. Nog kommer 20 att fungera också.  
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Man kanske kan tänka sig lagtingets nuvarande sammansättning där rege-

ringsblocket disponerar över 19 platser och oppositionen över 11 platser. I en 

sådan matematik kunde det här leda till många intressanta situationer. Men å 

andra sidan, frågorna under den här typen av majoritet är ofta så allvarliga 

att jag är övertygad om att kollegorna tar de frågorna på sådant allvar att man 

inte gärna gör matematik av politiken. Den här typen av frågor är ofta så pass 

avgörande att politiken får tala och matematiken får förhoppningsvis stå till-

baka. 

Några detaljer, kollegor, § 4 i utskottet. Jag säger vad jag tycker, jag har 

inte ändringsförslag. Jag säger vilken åsikt jag företräder. 

Utskottet stryker omnämnandet av budgetmakten. Jag förstår varför. För 

första gången i självstyrelsens historia har man nu överhuvudtaget ett kapitel 

i lagtingsordningen som behandlar det som tidigare hette hushållning och 

numera heter finanser. Nu kan man ur kapitel 8 läsa att lagtinget utövar bud-

getmakt. Den här strykningen, som i motiveringen kallas språklig, är de facto 

nog materiell på det sättet att ett parlament har tre helt avgörande uppgifter i 

sin egenskap att företräda befolkningen nämligen; att stifta lagar, att fördela 

pengar och att kontrollera maktutövningen. Den bestämmelse som stod här i 

§ 4 om att lagtinget också fattar beslut om budgetar finner vi i kapitel 8, när 

den inte längre finns kvar i kapitel 4. Jag kan, som en teoretiker, kanske tycka 

att det är lite synd, men det försämrar inte kvalitén i lagtingsordningen. Den 

kommer att fungera. 

När det gäller 5 § 2 mom. tillägget i arbetsordningen, kan också bestäm-

mas att ersättning i särskilda fall ska utgå till tidigare ledamöter under en be-

gränsad period. Den fråga som vi i arbetsgruppen berörde med en motive-

ringsskrivning föreslår nu lagutskottet att upplyfts till norm. Så ville vi ju ha 

det. Där kan man möjligen resa frågan om en arbetsordning räcker till för att 

bestämma om en före detta lagtingsledamots rättsliga ställning? Utan att fö-

regå Ålandsdelegationens hantering av frågan så besvarar jag den frågan med 

ja. Därför att arbetsordningen nu ska beslutas om på lagnivå. Den kallas inte 

lag men den har hierarkisk nivå av landskapslag.  

Jag har också satt ett litet krux vid § 55 på basen av ordförandes presentat-

ion. Jag nämnde just budgetmakten och förbudet mot fonder utanför budget 

är uttryckligen att tillförsäkra parlamentet nödig budgetmakt och transpa-

rens. Den årliga budgeten är lika sluten som kalenderåret. Skattebetalarna 

har åtminstone en teoretisk rätt att veta vart deras pengar tar vägen. Därför 

är det ganska vanligt omkring oss att det råder förbud mot att inrätta fonder i 

den offentliga ekonomin utanför budgeten för att därmed trygga insyn i vart 

pengarna tar vägen. Det stod i lagmotionen, som ordförande nyss nämnde, 

att om det är nödvändigt för skötseln så kan man inrätta en fond. Nu har 

tröskeln sänks till ändamålsenligt. Det är en juridisk skillnad mellan ända-

målsenligt och nödvändigt. Kravet på 2/3 majoritet står kvar. Det här nämner 

jag bara som en iakttagelse. 

Sålunda kollegor, till § 49. Jag kan vittja om två saker; i arbetsgruppen tog 

vi § 49 i lagmotionen direkt ur grundlagen. Den anmärkning som ordförande 

och kollegan Harry Jansson kom med är berättigad. Jag, i mitt sätt att tänka, 

tog för givet att här diskuterar vi enbart landskapsskatt. Men, med den här 

skrivningen, såsom § 49 är skriven när det rakt av står skattens storlek, så är 

det nog riktigt att vi nog bör justera den här texten. Annars får vi problem 

med laggranskningen. Knappast skulle väl lagtingsordningen som sådan falla 
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på den här grunden. Men § 49 kunde möta på problem. Avsikten, när vi skrev 

den här paragrafen direkt ur grundlagen, var att den skulle lyda, jag läser 

bara sista raden för att vinna tid: "Denna för skattskyldigheten och skattens 

storlek, dock ej storleken på kommunerna tillkommande skatter, samt om 

de skattskyldigas rättsskydd." En tur tillbaka till lagutskottet är mycket en-

klare, enligt min mening, än att för en sådan här teknisk åtgärd sammankalla 

stora utskottet.   

Slutligen, fru talman, jag ber om ursäkt för att jag har gått över min tid. 

Förutom att lagutskottet föreslår att vi ska anta en sådan här efterlängtad lag-

tingsordning, så föreslår också utskottet en kläm om översyn av reglerna för 

utnämnande av landshövding. Landshövdingen och landshövdingsinstitut-

ionen ägnas en paragraf här. Den har justerats under utskottsbehandlingen. 

Det är bra. Här föreslås det också att; "regeringen ska se till att en gemen-

sam arbetsgrupp tillsätts med representanter från riket och Åland med 

uppdrag att fastställa de författningsenliga grunderna för procedurerna 

vid utnämning av landshövding på Åland så att det oklarheter som finns i 

lägre författningar eller i tolkningar av dem kan undanröjas." Detta är okej, 

just därför att självstyrelselagen är av grundlagsnatur, den har förstärkt 

grundlagsskydd. Då är det bra att tillämpningen och materialiseringen av be-

stämmelsen i den grundlagen, självstyrelselagen, befinner sig på en tillräck-

ligt hög författningsenlig nivå. Man brukar ha den principen att grundlag tol-

kas med lag, lag med förordning och förordning med beslut osv, men att man 

ogärna ska hoppa över de här trapporna i den hierarkiska ordningen. 

Än en gång, tack till lagutskottet. Jag gratulerar till ett välförrättat värv. 

Tack. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag fäste mig vid att vtm Gunnar Jansson sade att grundstrukturen 

fanns kvar från det betänkandet som den parlamentariska kommittén 

lämnade. Jag tycker nog att det lite är en sanning med modifikation, om 

uttrycket tillåts. Grundstrukturen gick helt klart ut på att Lex Gunnar 

skulle slopas, att ersättarsystemet skulle tas bort. Både vtm Gunnar 

Jansson och jag satt i den här arbetsgruppen så vi vet hur mycket vi 

funderade på hur vi skulle få det att fungera praktiskt. En minister kan 

inte sitta i ett utskott och vi har inte tillräckligt med ledamöter för ut-

skotten. Hur gör vi? Stora utskottet slopas, det inrättas tre specialutskott 

och det var det som var grundstrukturen från den parlamentariska 

kommittén, såsom jag ser det. Jag tycker inte att grundstrukturen finns 

kvar, tyvärr. 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack, fru talman! Nej, jag uttalade mig enbart om förhållandet mellan 

lagmotionens förslag och lagutskottets betänkande. Jag hänvisade inte 

alls till det som vi diskuterade tidigare i arbetsgruppen på annat sätt än 

att jag då nämnde att vi diskuterade många gånger och ingående ersät-

tarfrågan. När det ärendet avgjordes, såsom det avgjordes, uttalade jag 

mig bara om att jag tycker att grundstrukturen i lagmotionen också åter-

finns i lagutskottets betänkande. 
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Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är däremot helt riktigt. Jag hörde att vtm Gunnar Jansson sade att 

grundstrukturen fanns kvar från den parlamentariska arbetsgruppens 

arbete. Det var det som jag fäste mig vid. Om jag hörde fel eller om vtm 

Gunnar Jansson sade fel må vara hur det vill. Det är ändå viktigt att vi 

fick det utrett att det inte är på det sättet.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jag vill anföra två möjliga missförstånd. Först § 4 där vtm 

Gunnar Jansson menade att makten över finanserna har strukits. Det är 

riktigt, men det har ersatts av en tyngre formulering som lyder; "den 

lagstiftande och ekonomiska makten utövas av lagtinget". Den ekono-

miska makten inkluderar budgetmakt och därmed makten över finan-

serna. Det kanske var ett missförstånd. 

Sedan när det gäller § 49 och resonemanget om kommunalskatterna 

så förstår jag inte det. Där har inte utskottet varit in och ändrat. Det här 

är lagmotionens formulering. Landskapslagen ska innehålla bestämmel-

ser om grunderna för 1) skattskyldigheten 2) skattens storlek 3) de 

skattskyldigas rättskydd, alltså grunderna för. Det är klart att vi lagstif-

tar här när det gäller kommunalskatten, vad man räknar till kommunal-

skatten och vilka avdrag som ska räknas bort ifrån bruttobelopp osv. Jag 

uppfattar som att det är grunderna.  

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack, fru talman! Jag ska kommentera de här omständigheterna. Enligt 

mitt sätt att tänka är ekonomisk makt mycket större än budgetmakt. 

Visst, jag håller med om att i den ekonomiska makten ingår budgetmak-

ten. Men budgetmakt utövar lagtinget, ekonomisk makt utövar kanske 

regeringen i ännu större utsträckning än vad lagtinget gör i den prak-

tiska politiken. I de stödarrangemang som nu finns bland annat i EU så 

har regeringen en väldigt bred ekonomisk makt. Medan budgetmakten 

uttryckligen gäller årsbudgeten. Det här är statsförfattningsmässigt fin-

lir som inte är så viktigt.  

Vad sedan gäller diskussionen om grunderna för eller inte så resone-

rade vi precis så här i arbetsgruppen som kollegan Roger Jansson. Dock 

så att det kan finnas en diskrepans mellan grundlagen och självstyrelse-

lagen såsom självstyrelselagen är skriven i § 18. Det kan vara värt att 

titta på den här saken. Låt mig fundera! 

Ltl Roger Jansson, replik 

När det gäller makten över landskapets ekonomi så är den total enligt 

den här formuleringen. Det utesluter inte att vi genom landskapslag se-

dan kan delegera en del av uppgifterna. Det här innebär att lagtinget tar 

sig lagstiftningsmakten och den ekonomiska makten och sedan beslutar 

man om delegeringsfullmakter, vilket man också gör i lagstiftningen ge-

nom förordningsfullmakter. Det är kongruent på det sättet som jag upp-

lever det. 



  

1176 

Sedan tror jag det är viktigt att man för en diskussion om § 49, enligt 

motionen, om begreppet skatternas storlek skall knytas till grunderna. 

Jag skulle gärna höra vtm Gunnar Janssons uppfattning om det. Om 

inte både skattskyldigheten, skatternas storlek och de skatteskyldigas 

rättsskydd är knutet till uttrycket; grunderna för. Därmed tror jag att vi 

kanske får lägga om diskussionen lite.  

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack, fru talman! Det är möjligt. Nu är självstyrelselagen mycket äldre 

än vad den nuvarande grundlagen är. § 49 har sin förebild mera i grund-

lagen än i självstyrelselagen. Det är riktigt, den kommunalskattelag som 

vi nu har i lagtinget utgör grunderna för beskattning i kommunalskatte-

systemet. Det är alldeles riktigt. Problemet kan ligga i ordet storlek. De 

facto, storleken för den skattskyldige bestämmer ju kommunfullmäkti-

geförsamlingarna medan grunderna för kommunfullmäktigeförsamling-

arnas rätt att besluta finns i kommunalskattelagen. Den här frågan är 

inte alldeles enkel när den framställdes på det här sättet från utskotts-

ordförandes sida. Vi har två skolor här. Tyvärr, jag är inte beredd att på 

stående fot ha en alltför bestämd åsikt i sammanhanget. Det kan vara 

svårt för oss här i kammaren att besluta så här rakt av. Det tål att funde-

ras på den här saken. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Olof Erland, replik 

Fru talman! När det gäller § 4 så är ursprunget till ändringen att det står 

att lagtinget beslutar om finanserna. Det kan ju innebära det som land-

skapsregeringen förfogar över; pengar och egendomar. Därför ändrade 

vi i utskottet till den ekonomiska makten som är vidare men också mera 

inkluderande när det gäller budget. Det står också inom autonomin, dvs 

inom vårt behörighetsområde.  

När det gäller § 49 så är det klart att det är skattens storlek som gör 

att det kan vara knepigt. Vi bör göra någonting åt det.  

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack, fru talman! Jag böjer mig kring resonemanget om § 4. Som jag 

sade så kanske jag har en lite ålderdomlig syn på den klassiska maktin-

delningen i offentlig maktutövning; lagstiftning, budget och kontroll. 

Här är vi överens. 

Vad sedan gäller § 49, skattens storlek så ansåg jag, när vi skrev lag-

motionen, att det just handlade om grunderna för, såsom det står i 

grundlagen. Eller om man lösryckt bara ska tala om skattens storlek då 

kan det hända att man riskerar att överföra makt från kommunerna till 

lagtinget och det går inte i enkel ordning.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Harry Jansson 

Tack, fru talman! Tolkningen av lagmotionens § 49 kanske kräver lite efter-

tanke. Vi får väl här under eftermiddagen försöka hitta en gemensam samsyn 
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om detta med skattens storlek. Om det har följder som utskottsordförande 

befarade, och som jag initialt delar, eller om man kan läsa det hela som att 

skattens storlek regleras via lagtinget vad gäller grunderna. Men å andra si-

dan är det ingen prestige vare sig från lagutskottet eller från huvudmotion-

ären sida, vtm Gunnar Jansson, så det kanske inte skadar att vi preciserar oss 

så att vi slipper en onödig framtida tolkningsfråga. 

Arbetet i lagutskottet har varit intressant. Det har varit något tidspressat 

av olika anledningar. Jag tycker att det har varit berikande när vi har haft er-

sättarna Danne Sundman och Roger Jansson hos oss i en ganska stor del av 

arbetet. Jag har tyckt synd om ltl Barbro Sundback som har tvingats ta itu 

med samma lagtingsordning på nytt, inom ramen för lagutskottets arbete. 

Men så är nu bördan för oss enskilda ibland. 

Lagutskottet har försökt att se kritiskt på lagmotionens innehåll, gjort vissa 

nödvändiga preciseringar och fyllt ut motiveringarna i vissa sammanhang och 

helt i överensstämmelse med den beredning som ligger bakom lagmotionen. 

Höranden har givit en hel del. Det som har genomsyrat utskottets arbete 

har nog varit att vi har visat respekt för den stora arbetsbörda som har lagts 

ner vid ett trettiotal möten inom ramen för en arbetsgrupp. 

Nu är inte slutresultatet så progressivt som man tänkte sig ursprungligen 

från arbetsgruppens sida. Via motionen försvann en del av de mest progres-

siva skrivningarna. Men texten är i många avseenden ett steg framåt. Vi pre-

ciserar kanske lite mer deklaratoriskt i lagtingsordningens inledande kapitel, 

det som då gäller autonomin, den folkrättsliga sidan och annat. Det är väl-

komna preciseringar och det markerar Ålands status på ett nytt sätt.  

Det som förstås har väckt en hel del diskussion är slopande av Lex Gunnar, 

nu eller i framtiden. Helt klart är att lagutskottet har bemödat sig om att vi 

inte binder upp kommande lagting vare sig nu eller framöver. Det är upp till 

kommande lagting om man vill slopa Lex Gunnar. 

Centerkollegan Jan Salmén väckte diskussion inom centergruppen för 

länge sedan om hur slopande av Lex Gunnar kunde få konsekvenser för ut-

skottens sammansättning. De frågtecknen lever fortfarande efter det omfat-

tande arbete som vi har gjort. Jag tänker mig en situation där vi ha 30 leda-

möter varav maximalt sju försvinner in i regeringskammaren, 23 finns kvar, 

talmannen försvinner så blir det 22 kvar varav merparten är representanter 

från oppositionen, dvs 22 platser som ska fördelas på utskotten. Visserligen 

kan man tänka sig en situation där de som representerar majoriteten skulle 

sitta på flera utskottsplatser än oppositionen men det låter lite märkligt ur en 

demokratisk synvinkel.  

Med tanke på de kommande diskussionerna av Lex Gunnar är frågan om 

man med ett så litet parlament som Ålands lagting faktiskt kan ha ett system 

där ministrarna också fortsätter som ledamöter i kammaren här? I dagsläget 

är det dock tvivelaktigt att Lex Gunnar kan slopas i framtiden. 

Ändå har utskottet velat förena sig med motionärerna vad gäller att ta 

några steg framåt när det gäller lagtingets arbetsformer. Det är därför som 

utskottsstrukturen är kvar i den form som lagmotion nr 2 anger att bör vara 

grunden för lagtingets arbete. 

Jag förstår att det väcker en viss förvåning hos en del att man inte återgår 

till det som har varit. Samtidigt tror jag att det är till nytta för lagtingets in-

terna arbete att vi gör vissa förändringar nu och då. Utskottens storlek kan vi 

alltid diskutera i framtiden. 
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Det som har upptagit en hel del av diskussionerna är dels regeringsbild-

ningen och dels rättsäkerheten i de fall där vi väljer att inskränka enskilda le-

damöters möjligheter att utöva sitt uppdrag. När det gäller regeringsbild-

ningen så är jag mycket nöjd med hur utskottet på ett kronologiskt sätt har 

angett hur man bildar regering på Åland i framtiden. Sedan visar händelserna 

i Helsingfors att vi aldrig som lagstiftare kommer att kunna reglera alla situ-

ationer. Men vi har en stomme som är bra att ha som utgångspunkt. Utskot-

tet har gjort viktiga preciseringar.  

När det gäller nämnda rättssäkerhet så har vi aktualiserat ett nytt begrepp 

när vi säger att det hela tiden ska vara minst 20 röster, 20 ledamöter som i 

denna sal säger att en ledamot ska stängas av eller råka ut för andra konse-

kvenser av sitt handlande. I och med att det trots allt handlar om grundläg-

gande fri- och rättigheter så är det viktigt att säkerställa att en tillfällig majo-

ritet i den här kammaren inte skulle kunna ha möjlighet att påverka enskilda 

ledamöters möjligheter att utöva sitt demokratiska ämbete. 

När det gäller landshövdingsfrågan så var jag in i det sista frestad att före-

slå någon form av lagstiftning vad gäller utnämningen av landshövdingen. 

Men när man tittar retroaktivt på hur Högsta Domstolen har sågat varje 

åländskt försök att på ett statligt område göra någon form av reglering så 

valde jag att avstå.  

Den hemställan som vi gör till landskapsregeringen om att för framtiden 

trygga talmannens roll vid utnämningen av Ålands kommande landshövding-

ar är en viktig hemställan från utskottets sida. Tack.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag kunde tala länge om Lex Gunnar, som vi kallar ersättar-

systemet, vilket jag också ska göra i mitt anförande.  

Matematiken är inte något hinder. Man får inte använda vetenskapen 

på det viset att man skyller på matematiken. Vad som behövs för majori-

tet i utskotten är 3 ledamöter gånger 3 utskott, alltså 9 ledamöter. Sedan 

finns det 7 medlemmar i regeringen, det blir 16. Det är en majoritet i 

lagtinget. I arbetsgruppen vinnlade vi oss om att det skulle fungera ma-

tematiskt.  

Om man däremot bildar en minoritetsregering, då får man inte majo-

ritet i utskotten, men det ska man inte heller ha för då är det en minori-

tet som regerar. Då får man lösa problemen med förhandlingar. 

Vid en majoritetsregering, vid värsta scenario, så räcker fortfarande 

ledamöterna till att besätta de poster som inte är ministerposter. Sedan 

kan det också vara så, vilket förbättrar situationen, att man tar ministrar 

som inte är lagtingsledamöter, vilket kanske kunde vara att föredra i nå-

got fall. Det har ju också förekommit historien. Men, skyll inte på mate-

matiken! På det viset skulle ersättarsystemet tas bort.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, fru talman! Det enda sättet att få matematiken att gå ihop är att vi 

i framtiden har överstora regeringar, som verkligen säkerställer att det 

från majoritetsblocket finns ett tillräckligt antal representanter som 

också kan inta utskottsplatser. Det är det enda möjliga. Var den gränsen 

går har jag inte brytt mig om att räkna ut. Men det är klart att det finns 

en matematisk formel som man skulle kunna använda. 
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I en situation där man inte väljer utanför lagtingets kretsar så då 

kommer det oundvikligen att få följder på utskottssammansättningen.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Återigen; 3 utskott med majoritet av 3 ledamöter blir 9 le-

damöter. Det finns det i en regering som har 16 ledamöter i lagtinget 

varav 7 går till regeringen. Matematiken fungerar i det upplägg som ar-

betsgruppen hade i början. Det är inga problem. Alla ledamöter får ett 

utskottsuppdrag och det har alla ledamöter också idag. Det är som sagt 

inget hinder att besätta utskotten. Det är ju därför som man har funde-

rat om när det gäller utskottsstrukturen för att vi skulle kunna ta bort 

ersättarsystemet.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, fru talman! Vi kommer säkert att få höra mera från ltl Sundman i 

den här frågan så jag ska inte uppehålla mig vid det. Jag bara konstate-

rar att under hörandet av olika sakkunniga så har det funnits samsyn 

med det som jag just uttalade, dvs det tvivelaktiga i att få en utskotts-

sammansättning där regeringen har majoriteten i utskotten. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman 

Fru talman! Jag vet inte riktigt vad jag ska säga och det är kanske inte riktigt 

likt mig. När jag planerade den här dagen tittade jag på föredragningslistan. 

Det var viktiga ärenden på remiss; ny styrning av Ålands polismyndighet, ny 

kommunalskattelag och en framställning om utkomststöd, som skulle 

komma till finansutskottet. När jag kommer till plenum så ändrar den verk-

ligheten relativt drastiskt så att det här ärendet som skulle komma senare på 

listan kommer direkt istället. Därför vet jag inte riktigt vad jag ska säga. 

Som tur är vet jag vad jag ska säga eftersom det här är ett ärende som jag 

har haft nöjet att följa både i arbetsgruppen och delvis också i lagutskottet. 

Fru talman! Om man ser vad vi hade på gång från allra första början i ar-

betsgruppen så var det relativt djärva och stora förändringar. Det kändes rik-

tigt bra när vi började med det här arbetet. Sedan har det likt en barkbåt täljts 

bort och täljts bort så att det är väldigt lite kvar, om man ska vara helt ärlig. 

Till vissa delar har det lämnas kvar förändringar som inte längre behövs och 

snarare blir en belastning för effektiviteten i parlamentet. Jag tänker då på 

utskottsstrukturen.  

Det har också under lagutskottets behandling gjorts ändringar i den rikt-

ningen som jag själv och Anders Eriksson förespråkar i vår gemensamma 

motion. Jag ska också nämna dem. 

Den stora förändringen, som står klart för alla vid det här laget, som inte 

kommer att genomföras är ju att man tar bort ersättarsystemet. Det hade jag 

sett som en viktig åtgärd för att använda resurserna för politiskt arbete på ett 

vettigare sätt. Man skulle minska antal personer från 37 till 30. Dessa 7 resur-

ser som frigörs kunde användas för att förstärka det politiska systemet på 

båda sidor om regeringsstängslet för att få en effektivare politisk förvaltning 

på Åland. Det går nu tyvärr om intet. Jag tycker det är väldigt synd. Från 

obunden samlings sida har vi länge drivit på att man skulle ta det steget och 
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ta bort ersättarsystemet, Lex Gunnar som är uppkallat efter Gunnar Hägg-

blom.  

Man hittar på alla möjliga argument. Alla de argumenten hade vi svar på i 

arbetsgruppen. Det är inga problem med matematiken. Som jag sade i en re-

plikrunda så löser man det med 3 gånger 3 för att få majoritet i utskotten. Det 

är heller inte några problem att lösa de andra bekymren som uppstår bara 

man tar situationen som helhet och möjliggör för alla att verka i det nya sy-

stemet.  

Men med detta blir det tyvärr ingenting av. Det är dock en så viktig fråga 

att jag kommer att föra just den bestämmelsen till omröstning under andra 

behandlingen. Det ska åtminstone inte ske med min och obunden samlings 

medverkan.  

När det gäller lagutskottets övriga förändringar så tycker jag det är bra om 

man tar majoriteter generellt, t.ex. att lagtinget skulle kunna upplösa sig med 

en kvalificerad majoritet av de avgivna rösterna, det är inte bra, men att man 

måste ha 20 röster är bra. Det är en viktig precisering. Det är en märklig 

parlamentarisk situation om man överväger upplösning och i så fall ska det 

vara 20 röster. Det är såpass allvarligt, då säger man till och med att väljarna 

hade fel. Vi brukar säga att väljarna aldrig kan ha fel. Om man ska ge sparken 

åt en lagtingsledamot bör det också vara med 20 röster och inte bara med 

kvalificerad majoritet av de avgivna rösterna. 

Däremot reagerade jag, som jag sade i en replik, på motiveringen i § 25. 

Man tar nu bort möjligheten till minoritetsregering. Efter diskussion i bän-

karna här har jag förstått att det är en felskrivning. Det ska inte vara så, det 

ska vara som i lagmotionerna; möjlighet att ha minoritetsregeringar, vilket 

inte är fallet om man läser motiveringen i lagutskottets betänkande. Det är en 

lite olycklig diskrepans. Det är i och för sig lagen som gäller, men det kan 

sätta framtida pannor i veck om man har en sådan konflikt mellan lagtext och 

motivering. 

När det gäller regeringsbildningen så har min och Anders Erikssons mot-

ion delvis hörsammats. Jag börjar i framändan, nu kommer regeringen inte 

att tillträda innan omröstningen har ägt rum. Man skriver inte upp några 

skyltar och svär eder innan lagtinget slutligt har gett sitt förtroende. Det är 

något som vi förespråkar i motionen. Däremot kommer lantrådet att kunna 

väljas helt utan någon diskussion. Vi skulle gärna ha sett att man skulle ha 

haft en diskussion om huvuddragen i regeringsprogrammet före lantrådet 

väljs.  

Jag har faktiskt inte riktigt hunnit fundera igenom kombinationen § 24 och 

§ 25. Det kan finnas situationer där som inte riktigt täcks, t.ex. om man ham-

nar i en situation där man ska välja någon till lantråd genom öppen omröst-

ning. Då ställs en rad frågor som inte jag kan läsa svaret på i motiveringen, 

vem som är valbar osv. Jag tycker det är intressant. Kan man då föreslå nå-

gon till lantråd utan att fråga den personen? Kan en person väljas till lantråd 

utan att bli tillfrågad? Det kan hända att jag inta har läst tillräckligt noga un-

der den här korta tiden. 

Sedan har man också ändrat en liten, men ack så viktig, detalj; § 27 när 

lantrådet vill göra sig av med en minister så skall talmannen bevilja avsked, 

inte bara kan att utan skall. Lantrådet bestämmer, är det så att man får 

sparken så får man sparken. Det som sker bakom här i plenisalen är närmast 

en formalitet. De ändringarna är vi givetvis tillfreds med. 
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Det stora problemet kvarstår att man inte tar bort ersättarsystemet. Man 

kan bara beklaga alla de framåtsyftande symbolförändringar som har tagits 

bort, att Åland skulle kallas land och att partier skulle kallas partier så att vi 

skulle benämna sakerna vid deras rätta namn. Men det har man tagit bort på 

flera ställen. 

Sedan har man också återgått till den gamla sammansättningen i talmans-

konferensen, vilket också förespråkades i motionen. 

Den här lilla detaljen i § 49 förstår jag mig inte riktigt på. Tydligen är det 

någon annan som förstår sig på det. Finns det flera grynnor som vi riskerar 

att köra på? Vi har ju haft för bråttom med det här ärendet. Vi har inte haft 

för bråttom med ärendet i arbetsgruppen, men i lagutskottet har man inte 

haft tillräckligt tid att göra ett seriöst arbete som man skulle ha velat. Frågan 

är vad vi ska ta oss till? Det nämndes att man skulle begära ett nytt betän-

kande. Jag motsätter mig inte det heller. Jag lämnar det till lagutskottet att 

själva bedöma det. Jag kan i så fall återkomma under diskussionen. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Lite stött känner jag mig nog för argumentationen mot dem 

som inte håller med ltl Sundman om att Lex Gunnar bör avskaffas. Jag 

har länge tvivlat på den diskussionens riktighet. Jag har själv tunga ar-

gument för att man inte ska slopa Lex Gunnar. Jag hoppas att den vär-

deringen kan väga lika tungt som kollegan Sundmans värderingar om 

motsatsen. 

När det gäller stödet för landskapsregeringen i § 25 så är det som står 

i lagtexten klart, att det krävs mer än hälften av de avgivna rösterna. Det 

är alldeles uppenbart att vi har en felskrivning där. 

Sedan när det gäller val av lantråd så är det i arbetsordningen som vi 

styr huruvida det får föras en diskussion om annat än formaliteterna. Vi 

får väl återkomma till den frågan, antar jag. Själv kan jag tänka mig det. 

Jag har alltid förvånats över att det inte får föras någon djupare diskuss-

ion om det. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Med all respekt för ltl Roger Jansson, men när det gäller er-

sättarsystemet och argumenten för att ha det kvar så väger de relativt 

lätt, som jag ser det. Eftersom det inte är något problem som inte går att 

lösa med motåtgärder. De eventuella bekymmer och problem som före-

kommer finns det lösningar på. Därför ser jag det inte som något pro-

blem. Däremot krävs det att vi jobbar på ett nytt sätt. Det är ju det som 

jag vill uppnå. Det är detta som jag och dem med mig som tycker så här 

vill uppnå. Politik är ju att vilja och jag vill i det här fallet. 

Sedan när det gäller valet av lantråd och arbetsordning kontra lag-

tingsordning så är det en sak som man borde ha i lagtingsordningen. 

Det är så pass centrala saker att det borde regleras i lagtingsordningen, 

inte i arbetsordningen. Det är ju också lag så varför inte? Det är många 

detaljer som vi inte känner till eftersom de ska komma i arbetsordning-

en. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Talman! Under blott fyra år har jag upplevt en situation utan Lex Gun-

nar i Finlands riksdag där regeringsledamöterna var medlemmar i riks-
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dagen och de deltog inte alls i riksdagsarbetet. De var inne när det var 

frågestund gentemot ministrarna. För övrigt hördes regeringsledamö-

terna bara i utskotten. De presenterade framställningarna och lyssnade 

på de största partiernas gruppordförande och sedan stack de. Det var 

absolut inget bra system. Här på Åland kunde jag rita upp ännu större 

problem med detta. Det där är nu en fråga som vi rimligen har skjutit på 

framtiden. 

När det gäller § 49 så tittade jag vad det står i grundlagen. Där står att 

det är frågan om statsskatterna som den här regleringen gäller. Det här 

är ett bekymmer att vi nu eventuellt i lagtinget skapar en oklarhet när vi 

antar § 49. Det borde ha stått i motionen och i lagutskottets behandling 

om sådan landskapsskatt som avses i § 18.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Återigen, med all respekt för den erfarenhet som ltl Roger 

Jansson har från Finlands riksdag, men det är kanske inte riktigt samma 

situation för ministrarna Finland. Det är på det viset samma att våra 

ministrar är nu, med ersättarsystemet infört, icke närvarande. Min 

tanke är att ministrarna skulle bli mera närvarande, eftersom man då 

åtminstone skulle närvara när man röstar om saker och ting och när 

man utövar den makt man har fått av folket så att man inte fråntas den 

makten och ersätts av någon med betydligt mindre förtroende. I grun-

den är det ett demokratiskt och strukturellt problem att vi har ersättar-

systemet och det blir tydligare i ett litet parlament. Problemet blir större 

i ett litet parlament än i ett stort parlament som Finlands riksdag, Sveri-

ges riksdag eller något annat parlament. Lösningarna är inte svårare i 

ett litet parlament. Det är det demokratiska problemet och de indirekta 

följderna av det som är större problem i små parlament. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack, fru talman! En sådan här omfattande lagstiftningsakt kommer att 

granskas noggrant. Inte kan någon på förhand säga att det inte finns 

flera grynnor. Vi har nog försökt girat så gott det har gått mellan dem. 

Två iakttagelser; lagtingsordningen ska kompletteras med en arbets-

ordning. I den arbetsordningen tas in föreskrifter om samtycke av 

lantraskandidater och ministrarna. Det är sett mera som en ordningsfö-

reskrift än som utövande av en rättighet. Så här långt har vi resonerat 

att det borde gå. 

Det andra är att § 49 nog bör justeras. Det kan mycket väl ske i andra 

behandlingen. Här har redan kommit konstruktiva förslag till texter. 

Kollegan Roger Jansson hade ett förslag och jag har ett förslag till här. 

Det är ändå en så pass teknisk åtgärd att det bör kunna ske i andra be-

handling. Kollegan Sundman aviserade redan också ändringsförslag i 

andra behandling. Låt oss ta dem då så behöver vi inte skicka tillbaka 

betänkandet till utskottet. 
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Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! När det gäller § 49 så har jag lite svårt att förstå problemet. 

Om jag förstår det rätt nu så fråntar vi kommunerna rätten att fastställa 

en skatteprocent. Den måste anges i lag och då måste lagen ändras om 

skatteprocenten ändras, vilket gör att om vi tar den här lydelsen så finns 

det ingen lag och då har inte kommunerna rätt att uppbära skatt. Det 

skulle vara "trevligt" om det är uppdagades att man får begära tillbaka 

sin kommunalskatt fem år tillbaka. Det skulle förstås vara en fullständig 

katastrof för samhällsekonomin. Om jag har förstått saken rätt så är det 

så pass stor risk med den paragrafen. Vi ska i så fall ändra och förtydliga 

det så att inte den situationen uppstår. Jag undrar då om det inte finns 

andra sådana potentiella problem också som vi bara inte har upptäckt? 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Det kan finnas i ett lagstiftande parlament som vårt där la-

garna undergår en mycket rigorös efterhandskontroll. Det kan man ha 

åsikter om, men sådant är systemet. Riktigt säker kan man aldrig vara, 

det ska man heller inte vara. Jag vill bara säga att vi i arbetsgruppen un-

der talmannens ledning har försökt göra vårt bästa. Det är många ögon 

som har läst de här texterna. Först i efterhand ser vi hur väl det går. Om 

det kan finnas någon grynna kvar så bör inte den grynnan vara så stor 

att den stjälper hela lasset. Någon detaljjustering kan inträffa, då får vi 

lov att göra den. Själva lagtingsordningen som sådan bör inte falla. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Vi får helt enkelt se tiden an och hoppas att det bara är 

skäddan som lossnar.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Jag tycker att den här diskussionen är lite avslagen. Diskuss-

ionen rör sig mest om ersättarsystemet. 

Om man lite blickar tillbaka till 1972 så kan man ändå konstatera att otro-

ligt mycket har hänt som inte den ursprungligen lagtingsordningen utgick 

ifrån. Det blev mera och mera av ett lappverk. Nu får vi i alla fall ett förslag. 

Hoppeligen klarar förslaget alla grynnor och hinder på sin väg ännu innan det 

fastställs. Förslaget är väldigt modernt och beaktar både att lagtinget och 

världen har förändrats vad gäller de internationella relationerna och att lag-

tingets budgetmakt har väsentligt förändrats under tiden. Förslaget möjliggör 

övergång till så kallad prestationsbaserad budgetföring osv. I stora drag inne-

bär det ändå att systemet anpassas till nuvarande förhållanden. Textmässigt 

och strukturellt får vi ett förslag som jag ändå tycker är hedervärt och som 

borde gå igenom nu så fort som möjligt. 

Det har nu framkommit synpunkter på att man borde göra vissa justering-

ar. Jag håller med vtm Gunnar Jansson att man ska göra justeringarna i 

andra behandlingen. Det räcker.  

Före vi får se pappren på borden så kanske gruppen som tar ställning till 

det här ändå kunde vara lite större. Om de som har ändringsförslag, tillsam-

mans med talmannen, presidiet och gruppledarna, kunde få titta på detta 
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före. Fler ögon ser mer än bara två. Då kunde det här förfarandet gå ganska 

smärtfritt i andra behandling. 

Det var mycket bra det som ltl Danne Sundman visade på; detta med mi-

noritetsregeringar. Lagutskottet har inte haft för avsikt att ta bort möjlighet-

en till minoritetsregeringar. Det är nog ett misstag som också bör rättas till. 

Herr talman! Det har varit mycket laborerande i lagutskottet med ut-

skottsmajoriteterna. Jag vet inte om jag tycker att det är något större bidrag 

till den här framställningen. Det fanns starka önskemål att man skulle ha 

olika typer av utskottsmajoriteter för olika frågor. Man får väl böja sig för ma-

joriteten i sådana frågor som ändå inte i praktiken har någon större bety-

delse. Det är ytterst sällan, om det någonsin har hänt, att lagtinget skulle ha 

sparkat någon från det folkvalda parlamentet. Det är väl inte heller meningen 

att vi ska hålla på med sådant. De här paragraferna finns här för att visa på 

att den möjligheten finns. Annars har ju talmannen olika möjligheter att till-

fälligt avstänga enskilda ledamöter eller på annat sätt få ordning i kammaren. 

Sedan har det också i lagutskottet gjorts förändringar som är till fördel för 

den här framställningen, särskilt i de inledande paragraferna. Den ändring 

som man föreslår i lagutskottet angående frågan om regeringsbildningen har 

säkert varit bra. Jag för min del tycker att det är så här som vi har diskuterat i 

arbetsgruppen också. Jag ser inte att det egentligen är någon skillnad i sak. 

Det handlar om hur man strukturerar den här bestämmelsen och att man har 

en kronologisk ordning på bestämmelserna. Då verkar det finnas en stor 

samsyn på hur regeringsbildningen ska gå till. 

Herr talman! Jag hoppas att ändringar görs i andra behandlingen och att 

det finns en representativ grupp från lagtinget som får ta ställning till änd-

ringsförslagen innan de kommer hit till salen. 

Jag skulle också vilja passa på att tacka utskottets tillfälliga sekreterare 

Marine Holm-Johansson för mycket bra arbete. Hon har fått hoppa in med 

kort varsel. Hon har inte varit med i de andra 30 mötena som många har del-

tagit i. Det var en strålande prestation av henne att ro det här projektet i land. 

En viktig sak är nog förstärkningen av parlamentarismen genom att ge 

lantrådet en större politisk ledarroll i samband med regeringsbildningen och 

även i samband med att hålla ett lag som fungerar och kunna byta ut ledamö-

ter som inte längre har tillräckligt förtroende. Det är också grundläggande för 

den effektiva parlamentarismen att man har olika typer av möjligheter att 

kontrollera makten. Missförtroendeförklaringen är tydlig likaså upplösnings-

rätten. Det betyder att vi ytterligare förstärker vårt parlamentariska system. 

Det som ändå i praktiken kommer att betyda mest är att utskottsstruk-

turen kommer att förändras. Det kommer att prägla lagtingets arbete framö-

ver mycket starkt. Jag tror inte vi kan göra den här förändringen utan att för-

stärka lagtingets personal. Många jobbar under mycket tunga villkor i dag. 

Det krävs mycket av lagtingets personal, både vad gäller sekreteraruppdrag 

men också en massa andra saker, som verkligen inte fanns 1972. Då var både 

tempo och arbetsmängden betydligt långsammare och mindre.  

Det blir inte lättare att fatta beslut för lagtinget, speciellt i lagstiftningsä-

renden. Vi har en komplicerad struktur eftersom vi inte bara utgår från själv-

styrelselagen utan det är grundlagar, rikslagar och EU-bestämmelser. Det be-

hövs mer personal, det kommer vi nog inte ifrån. 

Herr talman! En sista kommentar, i arbetsgruppen framförde jag lite syn-

punkter på talmannens roll. Det var inte moget för en sådan diskussion just 



  

  1185 

nu. Jag tycker att vårt system skulle behöva en tredje makt. Vi har parlamen-

tet, vi har regeringen och i de flesta system så har man en presidentsiell makt. 

Jag menar inte att vi ska välja någon president, åtminstone inte de närmaste 

åren. Men talmannens roll och funktion kunde bli något av en sådan tredje 

balanserande maktfaktor. Att lagtinget har en person som på sätt och vis inte 

ska vara bunden till ett parti direkt utan se till lagtingets status och dess ar-

bete. Det skulle nog förutsätta att talmannen inte har rösträtt och inte heller 

är en del av fördelningen av posterna efter valet. Så här har man gjort bland 

annat på Färöarna som många här vill se som en modell. Det har lett till att 

man får en större stabilitet i det parlamentariska arbetet. Jag hoppas att 

nästa steg i utvecklingen blir någonting i den här stilen. Det är också viktigt 

att det finns en person i systemet som vare sig direkt hör till något lagtings-

parti eller är en del av regeringsmakten och dit folket kan vända sig i olika 

frågor och knorra över missnöjet i staten. Tack, herr talman. 

Vtm Gunnar Jansson, replik  

Tack talman! Jag kan bekräfta att kollegan Barbro Sundback framförde 

de här synpunkterna i arbetsgruppen på ett redigt och tydligt sätt. Om 

jag förstår lagutskottets betänkande rätt sätt så tycker jag att det har satt 

avtryck i § 19, där utskottet föreslår att 3 mom. skulle få ett förtydli-

gande som i och för sig är självklart, det framgår tidigare. Men så här ut-

tryckt så tycker jag att det går helt i linje med vad kollegan nyss sade. 

Nämligen; ”talmannen är ordförande för självstyrelsepolitiska nämn-

den och har uppgifter enligt 4 kapitlet i anslutning till regeringsbild-

ningen”. Där kom det nya. Jag har förstått att det betyder att man mar-

kerar talmannens ställning i linje med vad ltl Barbro Sundback nyss 

nämnde. Fattar jag fel? 

Ltl Barbro Sundback, replik    

Det bjuder mig emot att säga att vtm Gunnar Jansson skulle fatta 

någonting fel. Däremot kanske den här skrivningen inte riktigt motsva-

rar det jag skulle ha sett. Det förutsätter att talmannen inte ska ha röst-

rätt, som är väldigt vanligt i många parlament. Och att talmannen utses 

av lagtinget, inte på partipolitisk grund utan för att den personen upp-

fattas som en samlande kraft med erfarenhet och rättskänsla osv. Det 

tror jag är en viktig parlamentarisk utveckling. Det är en sorts politisk 

kulturfråga.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson  

Herr talman! När vi fick den här lagmotionen på vårt bord noterade ltl Danne 

Sundman och jag att det fanns sju fel i motiveringarna. Motiveringarna var 

kvar ifrån den tiden man tänkte sig att Lex Gunnar skulle slopas. Den 

brådska som har förekommit har kanske heller inte medfört att lagutskottet 

har hunnit gå in i alla de här frågorna i detalj. Jag har inte heller haft tid att 

lusläsa allt och det har knappast någon annan heller. Det är lite olyckligt, det 

är ändå ramen för det demokratiska arbetet här i lagtinget. Det är viktigt att 

det blir rätt. 
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När det gäller lagutskottets betänkande är det två saker som jag vill kom-

mentera. Jag tycker att de nya formuleringarna om hur regeringsbildningen 

ska gå till har blivit lite bättre.  När det gäller formuleringen; den som får flest 

röster blir vald, om det dras in i absurdum så kan det leda till att enbart 

lantrådet själv röstar på sig. Jag noterade att utskottets ordförande Olof Er-

land sade att lantrådet kan röstas fram av ett fåtal. Vi får hoppas att sunda 

förnuftet får råda när regeringarna ska bildas. Tittar man på texten som så-

dan så tycker jag inte att den är riktigt bra. 

Jag tycker inte heller det är bra att man slopar tidpunkten för när lagtings-

arbetet ska börja, den första november. Den tidpunkten har varit en ganska 

tydlig ram för många. Jag tror att det är viktigt att man ha någon sorts struk-

tur i det här arbetet. De här sista veckorna har vi sett hur det kan bli om det 

ramlar in ärenden långt efter att de ska ramla in, ingen hinner riktigt be-

handla ärendena och den ena vet inte vad den andra gör. Jag tror att det är 

viktigt att man skulle kunna ha tidpunkten kvar. Det är väldigt viktigt att vi 

har en god struktur om det ska bli någon effektivitet i det här arbetet. Det är 

klart att om vi har som målsättning att gå här och segla hela tiden så är det 

säkert okej. Men om man har som målsättning att man vill behålla sitt eko-

nomiska oberoende och ha någonting annat på sidan om så blir det bara kne-

pigare ju mera man luckrar upp allt. 

Herr talman! Som vtm Gunnar Jansson och jag konstaterade i ett replik-

skifte så var allt uppbyggt på att man skulle ta bort Lex Gunnar. Jag noterade 

att ltl Slotte i remissen till lagutskottet angav ganska mycket demokratia-

spekter på den här framställningen. Rätten att rösta och påverka är central. 

Då gäller det också att man får en reell påverkan. 

Det finns egentligen tre punkter som jag vill nämna, utöver de andra som 

jag nämnde förra gången som vi hade remiss, angående hur jag anser att de-

mokratin inte stärks genom att ha Lex Gunnar kvar. 

För det första, vid de avgörande omröstningarna i lagtinget så de som har 

erhållit 700-800 röster i valet sitter i landskapsregeringen och ersättare som 

kanske har fått 50 röster avgör. Det tycker inte jag att är demokratiskt. 

Den andra punkten gäller valnatten. Jag tror att den åländska politiken 

skulle vinna mycket på om man redan på valnatten skulle veta hur nästa lag-

ting kommer att se ut. Nu är det faktiskt ganska få som vet det. 

Den tredje punkten, med 7 ersättare så har vi 37, 5 procent av lagtinget 

som inte har tillräckligt stöd för att sitta här. Det är absolut inte något per-

sonligt, ersättarna är trevliga och hyggliga på alla sätt men för mig är det en 

principiell demokratifråga.  

Det som förvånar mig mycket är hur det kunde gå så här. Vi var helt eniga i 

den parlamentariska arbetsgruppen under ledning av sittande talman och 

med vtm Gunnar Jansson. Jag har funderat på hur det kunde gå som det gick. 

Varför förankrades det här arbetet så dåligt? Jag tror att det kan vara så att 

man främst hos liberalerna och centern konstaterade att man tappar sju syn-

liga platser inom politiken. Många gick till sig själv personligen, man var er-

sättare, man hade varit på gränsen vid flera val och det blir betydligt säkrare 

om man har ersättarsystemet. Jag kan ha en viss förståelse för att man 

kanske resonerar på det sättet. Jag tycker att vi borde försöka lämna egna 

personliga reflektioner åt sidan och försöka titta på hur man kan effektivera 

arbetet. 
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Herr talman! Jag vill avsluta med att ta upp en problematik som jag också 

har noterat att många inte vill prata om. Ungefär 400 000 euro kunde man 

spara om man inte har ersättarsystemet år. En lagtingsledamot har ca 3 500 

euro i månaden. När vi pratar med folk som vill kandidera och som har ett 

lite mer ansvarsfullt jobb så ligger månadslönerna på dessa jobb på 6000-

8000 euro i månaden. Det är väldigt få som har ett sådant intresse att man 

vill halvera sin månadsinkomst bara för att få vara med i lagtinget. Skulle 

man spara dessa 400 000 euro på det sättet som det var tänkt i från första 

början så hade man 1 500 euro till i månaden som man kunde slå ut på de öv-

riga ledamöterna. Jag tror att vi har ett bekymmer här framöver. Det har 

sagts att inom demokratin ska alla ha möjlighet att kandidera och delta i det 

politiska arbetet. Så är det inte riktigt nu med den avlöning som vi har. Det 

ville jag plocka fram, herr talman. 

Minister Katrin Sjögren, replik  

Talman! Nu blev jag besviken. Det där var ett riktigt elitistiskt anfö-

rande. Jag tycker att ltl Anders Eriksson sätter ord i munnen på partier-

na som överhuvudtaget, enligt min vetskap, inte alls har diskuterats. Att 

personer skulle få 700-800 röster hör ju till ovanligheterna. Om man är 

ersättare eller ordinarie tycker jag inte spelar så stor roll. Är man med i 

ett parti så har man godkänt ett valprogram och man för en politik. Jag 

tycker att det där var ett verkligt konstigt resonemang.  

Jag tycker att 30 parlamentsplatser i dag är lite för lite. Det behövs en 

kritisk massa. Jag delar inte alls Anders Erikssons uppfattningar. Jag 

tycker att de är besynnerliga. 

Ltl Anders Eriksson, replik  

Jag noterade att minister Sjögren har en annan uppfattning än vad jag 

har. Jag skulle inte kalla hennes uppfattning som besynnerlig för den 

sakens skull. Vi har olika åsikter. 

Jag håller inte något elitanförande på något sätt. Jag konstaterade att 

flera i salen nickade instämmande när jag sade att det är få människor 

som vill halvera sin inkomst för att ta del i det politiska arbetet. Jag tror 

att det är viktigt att alla, både högavlönade och lågavlönade, ska ha möj-

ligheter att kunna ta del i det politiska arbetet om vi ska få demokratin 

att fungera fullt ut.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Vi har olika åsikter. Jag tyckte också att det var lite overk-

ligt att tala om att folk inte vill halvera sina inkomster när det gäller er-

sättning på 3 500 euro Jag som sjuksköterska höjde mina inkomster vä-

sentligt. I dagsläget är en medellön före en kvinna i Finland och på 

Åland ungefär 2 500 euro, om jag kommer ihåg rätt. För en man är me-

dellönen 2 800 euro. Riktigt förenligt med sanningen är inte detta hel-

ler.  

Sedan kan jag konstatera att man säger att lagtinget behöver tilläggs-

resurser. Jag kan också konstatera att om landskapsregeringen också 

ska vara fullvärdiga medlemmar i parlamentet så måste man med all sä-

kerhet väsentligt utöka resurserna på landskapsregeringens sida. Några 

inbesparingar tror jag inte alls att det kommer att bli. 
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Ltl Anders Eriksson, replik  

Jag har överhuvudtaget aldrig sagt ett ord om att lagtinget behöver till-

äggsresurser. Tvärtom, jag motionerade om att det som var föreslaget 

skulle strykas i budgetbehandlingen. 

Visst finns det sådana som höjer sina inkomster när de kommer till 

lagtinget, du nämnde dig själv som exempel. Jag vill peka på att om vi 

ska få demokratin att fungera fullt ut så bör det vara en avlöning så att 

sådana som faktiskt kan bli tvungna att halvera sin inkomst har möjlig-

het att delta. 

Jag tror att det är viktigt att vi alla funderar på om vi verkligen ska ha 

en sådan avlöning för lagtingets arbete så att det bara är de som höjer 

sin inkomst som kan delta. Är detta bra eller inte? 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Om ministrarna väljs utifrån så är det mindre demo-

krati än ersättarsystemet. Vi ersättare har faktiskt fått röster och befolk-

ningen har kunnat rösta på oss. Väljarna har däremot ingenting att säga 

om ministrarna väljs utifrån. 

Ltl Anders Eriksson, replik  

Jag har precis samma uppfattning. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Diskussionen är 

avslutad. Väcks förslag om remiss till stora utskottet? Ingen remiss. Ärendets första be-

handling är avslutad. 

Första behandling 

13 Köttbesiktning 

Näringsutskottets betänkande (NU 7/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 22/2010-2011) 

Först tillåts allmän diskussion och efter det att diskussionen avslutats kan det väckas 

förslag enligt 54 § 2 mom. lagtingsordningen om att ärendet skall remitteras till stora 

utskottet.  

Diskussion.  

Ltl Jörgen Strand 

Herr talman! Näringsutskottet har behandlat landskapsregeringens fram-

ställning om köttbesiktningen.  

Den är innehållsmässigt en ganska liten lag. Lagen säger att man kommer 

att göra precis som man har gjort tidigare, dock med den skillnaden att här 

blir allting i lag. Det här tydliggör ansvarsfrågan för köttbesiktningen. 

Näringsutskottet föreslår att den här lagen antas ograverad. Vi har hört 

ÅMHM, landskapsregeringen och representanter från näringslivet. Alla är 

positiva till den här framställningen. 

 Minister Katrin Sjögren, replik  

Herr talman! Jag tackar näringsutskottet för en snabb behandling. Man 

har lagfäst gällande ordning. Inte minst mot bakgrund mot EHEC-
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epidemin är det väldigt viktigt att vi har lagstöd och ett fungerande sy-

stem för vår livsmedelshantering. Tack för en snabb behandling. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Väcks förslag om 

remiss till stora utskottet? Ingen remiss. Ärendets första behandling är avslutad. 

 

Enda behandling 

14 Förslag till första tilläggsbudget för år 2011 

Finansutskottets betänkande (FU 6/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 19/2010-2011) 
Ltl Carina Aaltonens m.fl. finansmotion (FM 79/2010-2011) 

Först tillåts diskussion och efter det vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. 

Ltl Jan-Erik Mattsson 

Herr talman! Finansutskottet har behandlat landskapsregeringens förslag till 

första tilläggsbudget för år 2011 och till den bifogade finansmotionen nr 79. 

Under allmänna motiveringen har utskottet valt att fördjupa sig i konjunk-

turläget så som det ser ut i vår närhet, Sverige och Finland främst, och i vårt 

eget område och framförallt frånvaron av BNP-tillväxt som vi har här på 

Åland för tillfället. 

Vi har kunnat konstatera att en av de största orsakerna till detta är den ut-

flaggning av färjetonnage som har skett. Det här blev väldigt stort under 

2009. Det slog igenom och om det inte hade skett så skulle vi ha haft en 

ganska kraftig BNP-tillväxt på cirka 8 procent. Effekterna av utflaggningen 

kvarstår fortsättningsvis. Även under 2010 och 2011 påverkar detta i hög grad 

vår svaga utveckling av BNP. 

BNP som en metod för den åländska tillväxten är kanske inte helt tillförlit-

ligt och jämförbar med andra. Vi har en offentlig sektor som är relativt stor, 

cirka 20 procent. I och med att den offentliga sektorn inte har haft någon till-

växt och utökning under de här åren så påverkar det också ganska mycket 

den utveckling av BNP som Åland har haft, alltså ingen alls. 

Sedan har vi tittat på landskapets ekonomiska politik. Vi har konstatera att 

den allmänna näringspolitiken behöver vara mera proaktiv. Landskapsrege-

ringen bör söka lösningar tillsammans med näringslivets organisationer, fö-

retag och finansieringsinstitut för att erbjuda företagen finansieringslösning-

ar som vi har kunnat konstatera att sker främst i riket. Vi har inte tagit del av 

hur finansieringslösningar fungerar i Sverige. 

Särskilt lantbruket har haft en stark investeringsvilja och den har bromsats 

upp delvis på grund av konjunkturen och de penningmedel som har funnits. 

Vi kan konstatera att en stabil budgetering bör eftersträvas så att det inte blir 

helt stopp några år.  

Vi tittade också på arbetsmarknaden. ÅSUB har konstaterat att sysselsätt-

ningsgraden år 2009 var 75,6 procent. För kvinnor var procenten hela 77, 3 

alltså högre än männens 73,8 procent. Det här är annorlunda, det kanske inte 

är unikt, men det är en annan modell än vad som förekommer på andra ar-

betsmarknader. Varje gång det blir en ökning på en procent av arbetslösheten 
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på Åland så har ÅSUB:s beräkningar konstaterat att det sker en nettoutflytt-

ning på cirka 100 personer. 

Vi har också tagit till oss information om att man inom EU och inom nat-

ionen Finland tittar på en källa till skatteflykt, den grå ekonomin och upp-

börden av moms. Utskottet har erfarit att det finns flera åtgärder som har 

vidtagits och kommer att vidtas både på EU-nivå och nationellt. Här föreslår 

utskottet att ÅSUB gör en utredning, vilket de kan göra om de får en beställ-

ning på detta av landskapsregeringen. För situationen är sannolik likadan på 

Åland som i resten av EU eller åtminstone som i våra grannområden. 

Sedan går vi till detaljmotiveringarna, kansliavdelningens förvaltningsom-

råde. Det var en hel del diskussion i remissen om att ersättningen för pro-

duktionsbaserad el, som produceras med förnybara energikällor skulle få en 

budgetlag och den lagen fanns inte på bordet vid remissen och tilläggsbudge-

ten. Den lagen kom i efterhand och finansutskottet kunde behandla den på 

sätt och vis parallellt, dock inte fullt ut. Vi vill poängtera att när man använ-

der instrumentet budgetlagstiftning bör lagen föreläggas lagtinget samtidigt 

med budgeten. Vi har redan tidigare gått in på detta så utskottet har inte 

några andra förslag. 

Vi erfarit att uppbyggnaden av Ålands gymnasium fortskrider på ett myck-

et bra sätt. Det finns problem och har funnits problem men dessa problem 

har lösts efterhand. Vi har också fått den informationen att man har kapacitet 

och möjlighet att lösa problemen varefter de uppstår. Det har främst varit 

problem med periodisering och schemaläggning. 

Vi har en rättelse under 46.45.20. Det är en rättelse av liten karaktär, ordet 

utvecklingsplanerare ska i stället ersättas med utbildningsledare. 

 Högskolan på Åland hade ett tillägg för investeringar i programvara för 

radiostationen och simulatorn. Just sådana fortlöpande investeringsbehov 

som i det här fallet högskolan hade, men även andra organisationer, så efter-

lyser vi att sådana investeringar borde alltid finnas med i en ordinarie budget, 

så att det inte dyker upp sådana här investeringsbehov i ett tillägg. 

Det var en hel del diskussion om museibyrån. Det fanns även en finans-

motion om pengar för särskilda åtgärder i anledning av vrakfyndet. Nu har vi 

också fått vetskap om hur den här champagneaktionen och andra åtgärder 

har kunnat ske och kommit till nytta för Åland så här långt. Även om det 

fanns förhoppningar om att champagnen skulle inbringa betydligt större 

summor än vad det blev så blev det ändå världsrekord och det var väl inte så 

dåligt. Det är inte alla dagar som Åland är på kartan med ett världsrekord i 

försäljning av en champagneflaska. Utskottet stöder landskapsregeringens 

strävan att sköta det såsom man har tänkt. Man kommer på sikt att överföra 

skötseln av kommersialiseringen på någon annan än sig själv.  

Finansmotionen finns i en något ändrad form i en reservation av ltl Gunell. 

Hon får redogöra för den. 

När det gäller utvecklandet av Bomarsund så vid utskottets behandling 

hade ännu inte något avtal med Sunds kommun kommit till stånd som förut-

sätts för att bygget ska bli av. Vi vill påpeka att det är en kvarstående förut-

sättning.  

När det gäller sjötrafiken så har vi inte ifrågasatt den summa som det äskas 

om. De tillägg som man äskade om har naturliga förklaringar, som man 

kanske kan kalla dem. Till vissa delar hör det till naturen när det blir is och 

det går tungt. Bränslepriset kunde vi inte göra någonting åt.  
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Däremot var felräkningen en allvarlig sak. Så här stora felräkningar får 

egentligen inte förekomma, men nu har det förekommit och det ställde till 

det på en storlek av cirka 500 000 euro.  

Nu har man presenterat för utskottet ett nytt ekonomiskt uppföljningssy-

stem, båt för båt, dag för dag och till och med timme för timme. Utskottet var 

väldigt tillfreds med redogörelsen över hur detta inledningsvis börjar fungera. 

Detta kommer att medföra att budgetprocessen framöver och uppföljningen 

av verksamheten för varje timme och för varje dag kommer att kunna hållas 

under kontroll. 

Vi efterlyser förstås kortruttsmeddelandet. Nu är det inte så långt kvar be-

roende på hur lång den här debatten blir i dag. Det ska bli intressant att höra 

diskussionen om kortrutten.  

Vi vill också betona vikten av att de besparingsåtgärder som efterlystes i 

samband med ordinarie budget ändå måste upprätthållas och vi efterlyser 

mera besparingsåtgärder.  

Vi har också konstaterat att man bör titta på vad man kan hjälpa till med i 

isvägsärendet. Om det under vintern uppstår förhållanden där man kan köra 

på isen så bör landskapsregeringen vara mer aktiv till att stöda detta. Man 

bör väl utreda i vilken form. Det finns ett ansvarsförhållande och där får man 

göra något åt det. Det kan också tänkas att man genom att stöda vissa i inve-

steringsbehov som finns för att kunna ploga isarna så kunde man bidra med 

någonting.  

Vi föreslår från utskottet att lagtinget antar landskapsregeringens förslag 

till första tilläggsbudget för år 2011 och att lagtinget samtidigt förkastar fi-

nansmotion nr 79. 

Ltl Roger Jansson, replik  

Herr talman! Utskottet har flera bra principiella skrivningar. Jag vill 

särskilt lyfta fram två där man inte går vidare med det man säger att 

borde följas. Det första är under högskolan på Åland, där man menar att 

kända investeringsbehov alltid bör upptas i ordinarie budget. Så är det 

och man hänvisar till uppgraderingen av navigationssimulatorn och 

programvaran. Men varför säger man inte sedan från utskottets sida om 

några åtgärder utan allt är frid och fröjd? Man bara framhåller princi-

pen. 

Under sjötrafiken skriver man; ”utskottet betonar att de bespa-

ringsåtgärder som landskapsregeringen aviserat i budgeten för 2011 

fortsättningsvis är nödvändiga”. Men, vadå? Är det någonting som man 

vill säga med det här budskapet utöver det självklara att budgeten ska 

genomföras? Finns det någon misstro mot att landskapsregeringen 

kanske inte avser att fullfölja det? 

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik  

Vi fick inte klart för oss huruvida högskolan hade äskat om dessa medel i 

den ordinarie budgeten och om de ströks där. I utskottet fick vi inte 

fram det. Därför skrev vi så här. Det är ju väldigt viktigt att om man har 

sådana här budgetäskanden i den ordinarie budgeten så bör de godkän-

nas där. Det som förklaring till detta. 

När det gäller de fortsatta besparingsåtgärderna har vi inte kunna ut-

läsa och vi har inte fått till oss några åtgärder ännu utöver att man kan 
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följa upp det ekonomiskt. Det är ju ett steg i rätt riktning tycker jag. Det 

fanns i den ordinarie budgeten besparingskrav på skärgårdstrafiken som 

inte var uttalat i detalj. Det förelåg ett generellt besparingsbehov i bud-

geten. 

Ltl Roger Jansson, replik  

Herr talman! Vi riskerar då att det blir är samma resultat 2011 som 

2010. Det enda när det gäller sjötrafiken är tilläggsbudgeter av bety-

dande art. Därför är det viktigt att höra från utskottet vad ni har fått 

reda på eftersom budgeten för 2011 gäller tolv månader, från januari till 

december. Nu har vi redan klarat av fem av de månaderna. Betydande 

åtgärder måste ju redan ha vidtagits och initierats för att man överhu-

vudtaget ska lyckas genomföra de sparbeting som fanns i ordinarie bud-

get. 

Sedan vill jag ytterligare fråga om isvägarna. Det är ungefär 30 år se-

dan som försäkringsbolagen meddelade att försäkringarna på bilar och 

fordon inte längre gäller på isvägar. Nu 2011 föreslår utskottet att isvä-

gar ska börja tas i bruk. Har ni alltså fått ny information från försäk-

ringsbolagen om att de ska ändra sin policy? Det torde vara bekymmer-

samt i förhållande till den försäkringslagstiftning som vi har i landet. 

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik  

Till det sista så har vi inte fått någon annan information än att vetskap-

en om att under senaste vinter plogades isvägar och det kördes på isvä-

gar på egen risk. Vi förutsätter att landskapsregeringen på ett eller annat 

sätt ändå kan bistå till att man får möjligheter att upprätthålla isvägar. 

Det kan avlasta vissa färjturer istället för att stångas i isen.  

När det gäller besparingsåtgärder så den ekonomiska redovisning 

som vi fick i utskottet båt för båt för det här året så ser det mycket bättre 

ut så här långt, bortsett från iskostnaderna och bränslehöjningarna. Var 

och en har både läst och hört i media om planerade åtgärder som land-

skapsregeringen har på gång. Den här gången har vi valt att inte ta del 

av det. 

I ett replikskifte med mig för en tid sedan frågade Roger Jansson om 

möjligheten att finansutskottet säger nej till tillägg framöver. Det är i 

och för sig skrivet i stjärnorna.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik    

Herr talman! Det finns en intressant information på sidan 3 om syssel-

sättningsgraden, särskilt genusaspekten; 75,6 procent av arbetskraften 

är sysselsatt Åland. Om man jämför könen så är 77,3 procent kvinnor 

och 73,8 procent män. Det betyder att under de senaste åren har kvin-

nornas sysselsättningsgrad ökat betydligt på männens bekostnad. Man 

kan uttrycka det som att det är kvinnorna som jobbar mera och mera 

medan männen jobbar mindre och mindre. Detta tycker jag är så pass 

uppseendeväckande så att utskottet borde ha tittat lite närmare på det 

här. Vad har ordförande för uppfattning om den här utvecklingen? 
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Ltl Jan-Erik Mattsson, replik  

De här uppgifterna kom ganska sent in i behandlingen. Vi utvecklade 

det inte desto mera. Dessutom är siffrorna från 2009. Någonstans på 

vägen har det skett en förändring, precis som ltl Sundback sade. Vi har 

en lag på bordet i dag som handlar om utkomststöd. Så mycket kan jag 

säga att det är betydligt flera män än kvinnor som utnyttjar utkomststö-

det. Hur detta hänger ihop fordrar nog en speciell studie, men det är in-

tressant.  

Ltl Barbro Sundback, replik  

Ja, det stämmer. Om man kan tolka utkomststödet för ensamstående 

män som ett svar på den här frågan, så utgör männen närmare 45 pro-

cent av utkomstmottagarna. Det är en väldigt tråkig utveckling om 

männen slås ut ur arbetsmarknaden. Det betyder ju att kvinnorna också 

ska sköta det ekonomiska. Förutom oavlönat arbete i hemmet ska de 

också upprätthålla näringslivet och offentliga sektorn och så ska de ännu 

finansiera män som har blivit utslagna ur arbetslivet. Nog är det väl dags 

att regeringen och andra börjar titta på genusfrågorna lite allvarligare 

och inte bara ytligt som här. 

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik  

Ja, jag tror att det här kanske är en liten brasklapp. Som sagt var kom 

den väldigt sent in i utskottsbehandlingen, men den finns med i ÅSUB:s 

avgivna statistikuppgifter. Den kräver nog en särskild uppmärksamhet 

och åtgärder också framöver. Men det är inte hela sanningen till varför 

det har skett en sådan här förändring. Det är också tillgången på vissa 

typer av arbete, som passar framförallt för kvinnor eller som kvinnor 

väljer att ta. Vi har en utbildning, vi har t.ex. en väldigt stor vårdsektor. 

Vårdsektorn består till största delen av kvinnliga arbetstagare.  

Vi har ingen uppmaning till landskapsregeringen. Jag tycker att den 

här diskussionen stöder att man mycket väl framledes kan lyfta den här 

frågan och även här be att ÅSUB tittar närmare på det. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Jag tycker att finansutskottet har intressanta skriv-

ningar under rubriken landskapets ekonomiska politik där man säger; 

”ny- och återinvesteringar utgör grunden för ökad tillväxt och ökad 

konkurrenskraft.” Det är jag den första att skriva under och hålla med 

om. 

Man säger också; ”utskottet betonar vikten av att landskapsrege-

ringen bedriver en expansiv näringspolitik som stimulerar till investe-

ringar och nyetableringar inom hela det åländska näringslivet”. Det 

håller jag också med om och det försöker vi arbeta på så gott vi kan. Det 

skulle ha varit intressant att få detta lite mera utvecklat av finansutskot-

tet, vad man menar med hela det åländska näringslivet. Är det någon-

ting som man speciellt saknar? Det skulle vara intressant att höra det. 

När det gäller garantier så finns det faktiskt riktigt bra garantiinstru-

ment som vi har tillsammans med Finnvera.  
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Ltl Jan-Erik Mattsson, replik  

Herr talman! Vi fördjupade oss i det här till en hel del och hörde flera 

personer om de här sakerna. Det har anförts att det finns en viss skill-

nad mellan hur man jobbar i riket med de här frågorna. Tekes, som 

egentligen motsvaras av landskapsregeringen, tar på ett mer aktivt sätt 

kontakt med företag och företagsgrupper. Jag missade faktiskt i min 

presentation att säga att vi föreslår att landskapsregeringen ger ÅSUB i 

uppdrag att försöka ta fram och åskådliggöra vilka grupper som skulle 

vara de mest attraktiva att stöda och i vilken form. När det gäller pen-

ningstöd så sitter vi fast i nuvarande EU-program, utöver detta kan man 

inte ge så mycket annat än moraliskt stöd. Vi efterlyser samarbetsformer 

i alla former.  

Minister Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Tack för det förtydligandet. Det låter bra. Allting går 

att göra bättre. Vi saknar också en del verktyg, vi har inte skatteinstru-

mentet. Framförallt när det gäller investeringar i lågkonjunktur så är det 

en viktig sak som man bör se till att kan ske. Därför hade jag hoppats på 

att finansutskottet hade en fräsch syn på det. 

När det gäller ÅSUB:s utredning så kunde den var intressant. Vi kan 

titta på vilka möjligheter det finns och om man skulle kunna studera det 

lite noggrannare. 

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik  

Herr talman! I den utredning som vi då fördjupade oss något i, vi har 

inte helt fördjupat oss i den, där fick vi av en ÅSUB anställd en mer de-

taljerad utvärdering. Jag tror att landskapsregeringen också kan få 

samma redogörelse, om de inte har fått det. Just detta att man skulle gå 

in och plocka ut vissa delar och få statistik på det eller ta in uppgifter om 

vilka förväntningar företagen har osv. Det görs nu över ett jättestort 

spann. Man frågar detta av 200 företag på Åland. Man har kunnat kon-

statera att de som man kanske främst skulle önska att svarar på dessa 

frågor så gör det inte. De finner det inte riktigt nödvändigt, om man får 

uttrycka sig så. Det skulle vara viktigt att få in alla företags utvecklings-

potentialer som de ser att landskapsregeringen skulle kunna vara med 

och hjälpa till. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Det är med tillfredsställelse som jag kan konstatera att det 

stora reformarbetet som har inletts och som pågår på trafikavdelningen 

börjar ge resultat. Jag tycker att det är trevligt att få positiv feedback 

från finansutskottet. Det är jag verkligen tacksam för och det är också 

min personal på avdelningen som sliter hårt. Speciellt arbetet med att ta 

fram ett resultat och budgetuppföljningssystem, som faktiskt har skett 

på trafikavdelningen, kommer att vara ett riktigt bra verktyg när vi nu 

redan har börjat arbeta med turlistorna för 2012. Det tackar jag för. 

Sedan har jag en tilläggsfråga som rör isvägar. Jag är lite fundersam 

eftersom vi har berett kommunerna möjligheter att komma in och an-
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söka om medel för de isvägar som har plogats. En kommun har kommit 

in med ansökan och en annan kommun har inte kommit in med ansö-

kan. Jag undrar om det är någonting som finansutskottet känner till där 

och som inte vi på trafikavdelningen har vetskap om?  

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik  

Finansutskottet känner nog inte till särskilt mycket mera om isvägarna 

än vad som står här. Däremot känner vi till att det förekom isvägar sen-

aste vinter. Det har inte förekommit alla vintrar, men i någon form näst-

an varje vinter. Vi tycker att det är skäl som är värt att lyfta fram här. 

Det måste bli på kommunal nivå, kanske till och med på del kommunal 

nivå, det är inte på alla ställen som det är möjligt att ha isvägar för färjor 

passerar. Isvägar kan utgöra ett komplement till färjturerna när det bör-

jar gå riktigt trögt. Man borde titta på en modell.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Camilla Gunell  

Herr talman! Jag har en reservation till betänkandet. Om talmannen tillåter 

skulle jag gärna först ge några allmänna reflexioner kring betänkandet som 

helhet. 

Jag skulle vilja understryka att utskottet har gjort några intressanta iaktta-

gelser, som man kanske borde ha utvecklat resonemangen runt ytterligare. 

Tiden är alltid knapp och det går ju att tänka i andra sammanhang också. 

Den här gången har finansutskottet tittat lite närmare på mätinstrumenten 

som ska berätta huruvida vi har ett samhälle och ett näringsliv som är pro-

gressivt och där det finns en tillväxt.  

Om vi nu tolkar ÅSUB:s rapport som kom här nyligen om den svaga BNP-

tillväxten, indikerar den ett samhälle i en långsiktig strukturell kris? Eller vad 

berättar riktigt måttet BNP och arbetslöshetsgraden? Hur ser tillväxten och 

expansionen ut i det åländska näringslivet på basen av dessa mätetal? Det vi-

sar sig att det berättar ganska litet. 

I ett större sammanhang, som i Finland och Sverige, är de här kurvorna 

mera relevanta. I ett större sammanhang berättar kurvorna mera om hur 

landet expanderar. Framför allt är Sverige nu ett land som går starkt framåt. 

Ekonomin är stark som Pippi Långstrump, säger man enligt OECD om den 

snabba återhämtningen efter finanskrisen. 

En sak som har varit oerhört viktig för den svenska återkomsten i ekono-

min är att man har tillgång till arbetskraft. Det är ju problem som vi har på 

Åland men också i Finland där man måste överväga om de stängda gränser-

nas politik är rätt med tanke på det behov av arbetskraft och den match-

ningsproblematik som finns i Finland, med de arbeten som finns och var ar-

betskraften vill bo jämfört med regioner där det finns arbetsplatser.  

De åländska siffrorna ser väldigt svaga ut. Men om man tittar på siffrorna 

närmare så visar det sig att begreppet BNP innefattar också den offentliga 

sektorn och den offentliga sektorns löner till 20 procent, som ordförande 

sade. Det betyder att eftersom den offentliga sektorn har hållits nere så har 

det inte påverkat BNP-siffran på ett positivt sätt.  

Vi kan också konstatera hur viktig och stor påverkan sjöfarten fortsätt-

ningsvis har på den åländska ekonomin. Om man tittar på talet för 2009, så 
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om inte utflaggningarna hade ägt rum så skulle vi ha haft en tillväxtsiffra på 8 

procent i stället för 2,9 procent som det de facto blev. Det visar vad utflagg-

ningarna har betytt för den åländska ekonomin. 

Ett annat intressant mätetal är arbetslöshetsgraden. ÅSUB hanterar en 

tumregel, vilket visar att mobiliteten är stor, finns det inte arbeten på Åland 

då flyttar man bort helt enkelt. Man räknar att om arbetslösheten ökar med 

en procent då flyttar cirka 100 personer netto bort ifrån Åland. Jag tycker att 

det är ganska intressanta termer som man kan ha med sig i framtiden när 

man funderar på de här sakerna. 

Utskottet konstaterar också att landskapsregeringen behöver föra en mera 

proaktiv näringspolitik. Vi hade ett mycket intressant hörande och inspirat-

ion kring hur Tekes arbetar på den finska sidan. Man vänder sig till företagen 

med finansieringslösningar som är riktade specifikt till det enskilda företaget. 

Det här är en modell som vi i utskottet tycker att man kunde titta närmare på. 

Om man kan hitta lösningar, tillsammans med näringslivets organisationer 

och bankerna, där man har ett paket som man skräddarsyr för olika bolag för 

att verkligen på ett konkret sätt vara med och befrämja tillväxten i bolagen. 

Det här är väldigt intressant. ÅSUB, som för Åland är en oerhörd viktig aktör, 

kunde igen bidra ytterligare genom att göra utredningar kring vilka branscher 

och vilka segment av branscher som man kunde satsa på för att stärka tillväx-

ten. Likaså ser utskottet behov av att utreda hur utbredd den grå ekonomin är 

på Åland. Där finns mycket pengar som går förbi de kommunala skatteintäk-

terna och statsskatten. Det här är ett stort problem i Finland där man tror att 

4-5 miljarder går statskassan om intet. Problemet finns också på Åland och 

behöver tittas närmare på. 

Herr talman! Så till min reservation. Min reservation berör två moment i 

budgeten där jag ville understryka några saker i motsats till utskottsmajorite-

ten. 

Jag vill gratulera till en lyckad champagneaktion och ett lyckat evenemang. 

Det är ju en fantastisk sak att Åland har fått detta. Jag tror också att det är 

dags att lämna kommersialiseringen av champagnefyndet till någon annan. 

Utskottet konstaterar mycket riktigt att det här inte är någon myndighets-

uppgift. Hittills har oerhörda resurser och tjänstemannatimmar lagts ner på 

champagnen. Det betyder att andra kärnområden inom t.ex. utbildningsav-

delningen blir lidande om man måste satsa så här mycket resurser på den här 

frågan.  

Därför är det viktigt att föreslå att någon annan part nu tar över kommer-

sialiseringen av champagnefyndet. Jag tycker för min del att det inte är 

ändamålsenligt att landskapet vare sig anställer projektledare inom förvalt-

ningen eller fortsätter att anlita expertis i den här frågan. Man skulle nu 

klippa av här och föra över frågan till någon annan aktör. Jag tror heller inte 

att man ska börja bilda någon egen organisation, stiftelse eller vad man har 

haft för resonemang. Man skulle gå till en befintlig aktör på Åland. Jag före-

slår PAF som redan idag har marknadsföringskanaler, språkkunskaper och 

internationella kontakter som behövs för att kunna hantera det här fram-

gångsrikt. 

Jag tror heller inte det är bra att landskapsregeringen ska fortsätta att han-

tera den här frågan med tanke på den internationella kritik som kommer an-

gående fornfyndsdiskussionen. Därför är det bättre att landskapet nu överlå-

ter det till en annan part. Följdriktigt av det här resonemanget borde också 
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vara att man inte heller upptar de 43 000 euro som nu är budgeterade för 

fortsatt projektledning inom förvaltningen för fyra månader och det fortsatta 

anlitandet av olika experter. Det skulle överföras till PAF. Landskapet borde 

nu uppta förhandlingar med dem om den fortsatta processen. 

Angående Bomarsund så har jag länge arbetat för att Bomarsund skulle få 

ett besökscentrum. Jag tror att det är mycket värdefullt och helt korrekt att 

satsa på det. Däremot tycker jag att det är lite tvivelaktigt att påföra driftsan-

svaret till en kommun. Man har kanske tidigare talat om privatisering. Men 

det är ju inte någon privatisering att föra över det till en annan offentlig ak-

tör. Då är det mycket bättre att landskapet bygger besökscentret av turistiska 

argument och kulturarvspolitiska argument osv. Och sedan garanterar att det 

drivs professionellt och i nära anslutning till en kunskapsresurs som musei-

byrån kan vara, men förstås bjuds caféverksamhet och försäljningsrörelse ut 

till privata aktörer.  

Det är otroligt viktigt att landskapsregeringen fortsätter med arbetet att 

bilda fastighetsbolaget som så länge har varit under diskussion. Det är viktigt 

att man tar vara på de byggnaderna som man redan har och ser till att de 

hanteras på ett professionellt sätt. Där har vi allt ifrån Eckerö post- och tull-

hus till Kastelholms kungsgård och Jan-Karlsgården osv. Tack, herr talman!  

Minister Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Jag tycker att ltl Camilla Gunell för en intressant och 

balanserad diskussion kring de ekonomiska mätinstrumenten. De är 

inte alltid så lätta att förstå och läsa. Det är självklart som hon säger att 

det är lite annorlunda i en liten region om man jämför det med ett stort 

land. Det har diskuterats mycket BNP och arbetslöshet. När det gäller 

BNP så är det som Gunell sade, offentliga sektorn och sjöfarten har be-

tytt otroligt mycket. För den sakens skull får vi inte klappa oss på bröstet 

och ta det lugnt. Vi har alltid en liten fördröjning i ekonomin här på 

Åland. Om vi ska vara ärliga så vet vi inte riktigt i dagens läge vad som 

kommer att hända. Det gäller att vara observant. 

När det gäller arbetslösheten så har vi i alla fall definitivt inte några 

stängda gränser.  

Ltl Camilla Gunell, replik  

Jag hoppas verkligen inte att landskapsregeringen tolkar det som att ut-

skottet menar att man ska slå sig till ro. Tvärtom, utskottet uppmanar 

landskapsregeringen att vara på sin vakt och verkligen föra en proaktiv 

näringspolitik, kanske mera handgripligen än tidigare. Och också att 

landskapsregeringen vänder sig till företagen för att se till att man er-

bjuder de möjligheter som finns för en fortsatt expansion och att tillväx-

ten går framåt. Tvärtom, det handlar om en mera aktiv roll för land-

skapet, tillsammans med näringslivets organisationer och banker. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Jag då tycker jag att ltl Camilla Gunell ska vara nöjd 

med mitt svar. Jag poängterade vikten och betydelsen av att man forts-

ätter att följa upp och att man har en proaktiv näringspolitik. 

Sedan jobbar vi ihop med organisationer och företag hela tiden och 

söker lösningar.  
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Men som jag sade i en tidigare replik så ett viktigt instrument nu för 

att kunna trygga en framtida näringslivsutveckling är att företagen har 

möjlighet att expandera och investera. Ni känner till min uppfattning i 

den här frågan. Jag anser att vi borde ha plockat fram lite mera pengar 

för detta för det är jätteviktigt. I det här fallet kanske det finns verktyg 

men vi saknar pengar.  

Ltl Camilla Gunell, replik  

Vad gäller det sista så vill jag för min del betona att vi har hört många i 

utskottet angående investeringsstöden och jordbrukssektorn. Naturligt-

vis är det viktigt att det finns resurser där. Eftersom man skruvade fast 

kranarna 2010 så visar det på att det nu finns ett uppdämt behov och 

detta tycker jag att vi kan lära oss någonting av. Det är nämligen inte 

bara inom den branschen som det är på det viset. Skruvar man åt kra-

narna ett år så kommer behoven längre fram, så är det bara. 

Jag skulle vilja bredda det här och det tror jag att utskottet också gör, 

man vill betona hela näringslivet. Det är viktigt att den proaktiva, nä-

ringspolitiken ska gälla hela fältet, även förstås jordbrukspolitiken. Det 

brukar vara lite den omvända ordningen ibland i prioritering från rege-

ringens sida. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Jag håller med mycket av det som ltl Gunell och finansut-

skottets ordförande tog upp när det gäller proaktiv näringspolitik. Det 

finns en risk, när man pratar om hela näringslivet, att man glömmer att 

fokusera. Man skriver inte att det måste handla om export och nya 

pengar. Att börja bygga upp särskilda lösningar och nya stödsystem åt 

företag där vi byter pengar med varandra ger inte tillväxt vare sig när det 

gäller pengar, BNP eller arbetskraft. Jag tycker att utskottet har missat 

det helt. Man borde ha fokuserat på att det ska vara export och nya 

pengar in till Åland, inom dessa branscher ska vi satsa mer.  

Jag tycker också om de generella skrivningarna. 

Ltl Camilla Gunell, replik  

Vad gäller detta med att byta tjänster och pengar med varandra så på-

verkar det förstås också tillväxten. Det är inte helt oviktigt. Visst är det 

som ltl Strand säger, att i den mån man kan främja exporten så är det 

givetvis positivt. Det är viktigt att efterfrågan finns på marknaderna. Det 

finns all anledning att Åland hänger med och får fram produkter. Det är 

väl det som investeringsstöden också handlar om, att se till att livsme-

delsindustrin har tillräckligt med råvaror så att expansionen de facto 

kan ske. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Jag menar att vi har begränsade resurser. Det visar under-

skotten och då är vi tvungna att prioritera. Då bör vi prioritera sådana 

som exporterar, turistnäring eller någon annan näringsgren för att få in 

nya pengar. Det är det som ger tillväxten, kicken och BNP. 
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Jag är lite tveksam till det som utskottet skriver om garantier. Inte för 

garantiinstrumentet i sig, men det är otroligt svårt att räkna ut vad ga-

rantin är värd och sätta in den i ett statsstödsförhållande. I de fall är det 

ofta bättre att ge en peng till satsningen, för då vet man vad man har 

gett. Men om man har gett en garanti så vet man inte i samma omfatt-

ning vad den är värd.  

Ltl Camilla Gunell, replik  

Det som jag vill understryka med just den frågan är att vi i utskottet har 

funnit att ÅSUB skulle kunna titta på vilka branscher som en instoppad 

skatteeuro ger effekten att det faktisk kommer ut flera euron i andra än-

dan? Inom vilka branscher och inom vilka segment av branscher kunde 

euron få den effekt som vi eftersträvar? Att det inte i andra ändan blir 

ett läckage så att pengarna inte får den effekt som vi vill ha från sam-

hällets sida. Här gäller det att få fram information om var vi ska satsa så 

att vi får önskat utfall och på vilket sätt man sedan ska satsa. Där tycker 

jag att ltl Strands diskussion kommer in angående hur finansieringslös-

ningar kunde se ut. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik  

Tack, herr talman! I utskottets betänkande står det att utskottet stöder 

landskapsregeringens strävan att finna en aktör som ska sköta kommer-

sialiseringen. Jag uppfattar att en del av Gunells reservation slår in 

öppna dörrar. 

När det gäller hanteringen hittills så upplever jag inte att det har varit 

alldeles tokigt, även om det har varit mycket krävande, att landskapsre-

geringen som myndighet har haft hand om det. Vi ska komma ihåg att 

det här är den första aktionen med alkohol som överhuvudtaget har ar-

rangerats inte bara på Åland utan i hela Finland, vilket har betytt att det 

har krävts ett ganska arbete ministerierna emellan. 

På samma sätt har det också varit viktigt att se till att det finns en re-

spektfull balans när det gäller hanteringen av detta vrak och innehållet i 

det i förhållande till fornminneshantering. 

Ltl Camilla Gunell, replik  

Till den delen skriver jag också i min reservation att jag är överens med 

utskottet om att man nu behöver finna en annan aktör som har hand om 

kommersialiseringen. Då handlar det uttryckligen om kommersiali-

seringen. Det har varit helt riktigt att landskapet har hanterat alla de de-

lar som har med fornfyndet att göra. Det hör till myndighetens uppgifter 

att göra det och det är landskapets roll.  

Likaså har jag inte heller någon anledning att vara kritisk till det som 

hittills har skett och hur man har hanterat frågan hittills. Jag tycker att 

frågan är välskött. Men nu tycker jag det är dags att ge den del som 

handlar om kommersialiseringen vidare till någon annan. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik  

Herr talman! Det är också viktigt att komma ihåg att hela hanteringen 

av det här ärendet handlar om hemskt mycket mera än evenemang. Det 
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är också landskapets egendom, tillgångar, som ska hanteras. Där finns 

det också ganska strikta regelverk som gör att vi förstås också ska följa 

dem. Det är orsaken till att vi behöver en person här emellan som ser till 

vad en annan part kan göra och vad vi själva måste göra och framförallt 

dra upp tydliga riktlinjer för det. 

Sedan när det gäller Bomarsundscentret och kärnverksamheten för 

kommunen, kommunen har ju ett näringslivsarbete. Kommunen själv 

har också sagt att man är beredd att sköta kontakterna till de kommersi-

ella aktörerna när det gäller Bomarsundscentret. Jag skulle nog säga att 

det är närmare kommunens kärnverksamhet än museibyråns kärnverk-

samhet. 

Ltl Camilla Gunell, replik  

Till det sista kan jag säga att jag för min del tycker att tre kockar är en 

för mycket. Jag tycker det är redigare med en som bjuder ut och en an-

nan part som åtar sig ett uppdrag att bedriva något. Det har ju land-

skapet gjort många gånger, inte alltid väldigt framgångsrikt. Jag tänker 

på Jan-Karlsgården som jag är mycket kritisk till hanteringen, men det 

är en annan historia. 

Jag tycker fortfarande att kommunens kärnverksamhet är vård, skola 

och omsorg och inte att bedriva den här typen av museal och turistisk 

verksamhet. Ska man bygga det här så ska man bygga det av andra orsa-

ker och inte pressa Sunds kommun att påta sig detta för annars får man 

inte något besökarcentrum. Jag tycker det är helt förståeligt att alla 

kommuner skulle tacka ja till ett sådant här förslag, men det är inte rik-

tigt schyst. Man kunde ha löst det på ett annat sätt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack, herr talman! Till Bomarsunds centret igen, ltl Gunell anser att 

kommunen inte borde ha åtagit sig det här ansvaret, för det är det som 

vi har gjort. Vi tyckte att det var så angeläget att få ett besökscentrum så 

att vi gärna ville hjälpa till med att lösa den frågan. Naturligtvis kommer 

vi inte att bedriva caféverksamheten eller museal verksamhet. Det här 

kommer att bjudas ut till en näringsidkare, som kanske finns i Sund el-

ler någon annanstans.  Kommunen kommer inte att bedriva den här 

verksamheten på något annat sätt än att man bjuder ut den.  

Ltl Camilla Gunell, replik  

Tvärtom, ltl Dahl, jag är inte alls kritisk till Sunds kommun. Jag har 

mycket stor förståelse för att om en liten kommun får ett sådant erbju-

dande, ett besökarcentrum, att kommunen vill påta sig driften av det. 

Men vad ska man då säga? Om man måste ta på sig driften så gör man 

väl det. Det är klart att en kommun behöver alla arbetsplatser, inkoms-

ter och uppmärksamhet som man kan få. Däremot tycker jag att land-

skapsregeringen inte skulle ställa det här kravet på Sunds kommun. 

Man skulle bygga det här centret av helt andra orsaker. Sedan kan man 

bjuda ut de delar där det finns ett kommersiellt intresse direkt till entre-

prenörer.  
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Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack, herr talman! Jag kan inte på något sätt påstå att Sunds kommun 

kände sig påtvingade det här ansvaret. Det var egentligen ganska intres-

sant och det kom nog som en förfrågan. Något påtvingande av ansvar 

var det definitivt inte. 

Ltl Camilla Gunell, replik  

Jag tycker att man ska föra ett mera principiellt resonemang här. Bety-

der detta nu, att om Sunds kommun påtar sig ansvaret för besökarcent-

ret, att nästa gång som landskapet etablerar någon allmännyttig verk-

samhet i en kommun då ska den kommunen påta sig ett driftsansvar? Är 

det liksom en princip som man nu har infört från landskapets sida? Eller 

är det bara som det hopar sig från det ena till det andra? 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Torsten Sundblom  

Tack talman! Jag ska inte säga så mycket om det här betänkandet. Det är re-

dan grundligt presenterat. Jag tackar utskottet och ordförande för ett bra be-

tänkande.  

Det som oroar är de frågor som vi ställde om den gråa ekonomin fanns på 

Åland. Åtminstone jag tolkar det svaret på det viset att problemet möjligen 

till och med är större i det lilla lokalsamhället vad gäller den grå ekonomin. 

Därför är det nog intressant att vi får en utredning på det området. 

Om champagnen ska jag inte säga mera än att det är viktigt att den kom-

mersiella delen av champagnehanteringen inte längre sköts av förvaltningen. 

Det kan någon annan göra. Förvaltningen ser till att det går rätt till. Därmed 

borde det vara bra. Nu är champagneaktionen avklarad och den gav ett bra 

resultat. Vi ska vara glada över detta. 

Sedan till detta som kanske är det mest positiva i utskottet. Finansutskottet 

har i flera betänkanden under mandatperioden efterlyst bättre budgetdisci-

plin.  

Vi fick i utskottet en presentation av det nya resultat- och budgetuppfölj-

ningssystemet. Det gav hopp om en mer tillförlitlig budgetering framöver, i 

synnerhet vad gäller sjötrafiken. Av det systemet fick man en bra bild. Man 

kunde få uppgifter månadsvis och man kunde jämföra mellan åren. Man 

visste hela tiden situationen och man kunde slå in hur man ligger till på 

bränsle, lönerna och andra olika delar. Det var väldigt positivt. 

Oljepriset rår vi inte över. Där får vi nog finna oss i att de ändringarna som 

sker i oljepriset har inte vi makten över. Men de övriga driftskostnaderna 

kommer att bli enklare att hålla ordning på. Hela uppföljningen kommer att 

bli bättre enligt min uppfattning. Det betyder också sedan att behovet av till-

läggsbudgeter kommer att minska. Jag tycker att vi har gjort det bra när vi 

många gånger har påpekat den här biten. Nu har man inom förvaltningen 

kommit till ett resultat som jag tycker verkar se bra ut. Tack.  

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack talman! Jag upprepar det som jag sade tidigare; det reformarbetet 

som har inletts på trafikavdelningen börjar ge resultat. Jag vill igen säga 

att min avdelning gör ett fantastiskt jobb med det här reformarbetet och 
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budgetuppföljningen som absolut är ett måste för att vi ska kunna han-

tera kostnaderna inom skärgårdstrafiken.  

I dagsläget är det största hotet mot skärgården de skenande, galoppe-

rande kostnaderna inom skärgårdstrafiken. Vi har tagit tag i kostnader-

na och vi arbetar progressivt fortsättningsvis med dem, precis som fi-

nansutskottet har efterhört och efterlyst vid flera andra tillfällen. 

Ltl Torsten Sundblom, replik  

Tack, herr talman! Jag har många gånger varit kritisk till kostnadsut-

vecklingen. Nu vill jag berömma, därför att nu ser jag att man håller på 

att nå resultat. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Runar Karlsson 

Herr talman! Denna budget är lagtingets sista budget. Så det är dags, herr 

talman, att summera denna lagtingsperiod från den ekonomiska sidan. 

Detta lagting har under sin fyraåriga mandatperiod beviljat regeringen 700 

miljoner för landskapets driftsutgifter. Motsvarande summa från föregående 

mandatperiod var 600 miljoner. Alltså har detta lagting ökat driftsutgifterna 

med 100 miljoner på fyra år.  

För överföringsutgifterna är motsvarande summa 380 miljoner för denna 

period mot 320 miljoner under föregående mandatperiod. 

Detta lagting har beviljat 90 miljoner i investeringsutgifter mot 60 miljo-

ner i förra lagtinget. 

Totalt har 1170 miljoner euro beviljats för denna period, mot 980 miljoner 

föregående period. Således har denna regering fått 190 miljoner euro mer än 

den förra regeringen. 

Herr talman! Tittar vi på skatteinkomsterna så har vi bringat in 840 miljo-

ner euro under denna lagtingsperiod, 2 miljoner mera än förra perioden, vil-

ket är för mig förvånande. Men så är det, jag har kontrollerat det flera gånger.  

Sedan har det kommit inkomster från bland annat avgifter, räntor, PAF-

medel, överföring från pensionsfonder och inkomster från EU. Det har inte 

räckt till som vi alla vet. Slutresultatet har blivit ett underskott om ca 100 mil-

joner euro så detta år är till enda.  

Herr talman!  Tack vare att landskapet mellan åren 1995–2006 sparade 

150 miljoner så har ingen upplåning behövts. Nu återstår 50 miljoner i spa-

rade pengar som finns som likvida medel och i utjämningsfonden.  

Dessa siffror är mycket anmärkningsvärda. Jag är förvånad att det inte har 

lyfts upp tidigare, utan ni i den sena timmen.  

Dessa 50 miljoner kan snabbt minskas till noll med följd av ett underskott 

som kan bli ohanterlig om inte framförallt nettodriftskostnaderna bringas 

under kontroll. 

Nästa lagting och regering kan nog inte räkna med någon höjning av net-

todriftskostnaderna utan en frysning av dessa kostnader från 2011 års nivå 

och några år framåt är nödvändigt. Sedan kan man alltid ändå öka utgifterna 

om man ökar inkomsterna. Detta måste vara till eftertanke för det kommande 

lagtinget. De här pengarna har vi gett till regeringen. Regeringen har sedan 

förbrukat dem, säkert har det sparats lite, man har inte gjort sig av med all-
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ting, men dock är vi i en sitter prekär situation. Detta om ekonomin i allmän-

het. 

Herr talman! Några ord om dispyten i lagtinget, då vi diskuterade tilläggs-

budgeten senast, mellan ltl Roger Jansson och mig, om kostnaderna för 

Föglötrafiken före och efter Skarvens tillkomst.  

Ltl Jansson hävdade att trafiken med Skarven var ca 1 miljon dyrare än vad 

trafiken var med Knipan och Lotta II. Det visar sig nu, efter siffror från trafi-

kavdelningen som lades från för finansutskottet, att Jansson hade fel och jag 

följaktligen hade rätt. 

Trafiken har blivit ca 270 000 euro dyrare eller ca 10 procent. Vi ska min-

nas att Skarvens kapacitet har ökat med 100 procent mot kapaciteten på Kni-

pan och Lotta II. Vi vet också att Knipan och Lotta II fraktade 280 000 ton 

fordon mot Skarvens 340 000 ton fordon, alltså en ökning med 60 000 eller 

22 procent. Således är trafiken idag billigare per fraktade enheter än vad Kni-

pan och Lotta II var. Detta som en rättelse till ltl Janssons uttalande i lag-

tinget. 

Till sist kommer talman, aviserar jag ett ändringsförslag under moment 

48.20.22 Upphandling av sjötrafik. Jag föreslår att landskapsregeringens för-

slag under detta moment minskas till 1, 2 miljoner så att exempelvis den 

tvärgående trafiken dras in under september till december detta år, eller al-

ternativt att den pågående reformen bringar lika mycket besparingar så att 

trafiken kan vara ograverad.  

Herr talman! I gengäld vill jag öka på moment 48.30.77, vägbyggnad och 

vägförbättringsarbeten med 400 000 euro till 850 000 euro. Som det nu är 

kommer inte ett enda vägbygget från hösten att påbörja och ett år framåt. Där 

här kan inte fortgå i och med att landsvägarna också på fasta Åland behöver 

förbättras. 

Jag läste häromdagen i tidningen att bl a Järsövägen var i uruselt skick och 

att man förväntar sig en förbättring av den lättare trafiken. Här kan det fin-

nas pengar att omförhandla från sjötrafiken till vägbyggnationen på fasta 

Åland. Tack, herr talman!  

Talmannen 

Finns ändringsförslagen på papper? Det kommer. 

Ltl Danne Sundman, replik  

Herr talman! Det är en fantastiskt hur oppositionens bästa vän, som 

man måste kalla ltl Runar Karlsson, lägger ut texten. Så här i ett kvavt 

klimat är det riktigt förfriskande att få de här läktarna från talarstolen. 

Det är inte första gången som det kommer därifrån. Det här har vi från 

oppositionen påpekat under hela perioden, att man gör för lite för att ta 

tag i den ekonomiska situationen när intäkterna har vikts på det här vi-

set. Det här har lyfts upp många, många gånger tidigare. Men det är 

första gången som en centerpartist säger det så här tydligt och som dess-

sutom själv har varit med i regeringen. Det är ju mer hedervärt att er-

känna att man har gjort fel. 

Det har också nämnts att man borde ha haft ett utgiftstak som kanske 

skulle ha lagts vid 300 miljoner euro. Det är inga nyheter. Det har också 

många gånger sagts från mitt parti och från övriga oppositionspartiers 
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sida att det blir det kommande lagtinget som får alla bekymmer i fam-

nen. Det är inte några nyheter. Det var bra talat, ltl Runar Karlsson! 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag kan inte tro att det är tokigt att föra fram sanningen i 

lagtinget. Jag för fram de relevanta siffrorna som detta lagting har varit 

med och godkänt. 

Ltl Danne Sundman, replik  

Nej, herr talman. Det är hedervärt att inse, erkänna och berätta att kej-

saren är naken, att han inte har en tråd på kroppen och inte valsa med i 

den versionen att hans kläder jättefina. 

När det gäller den ekonomiska politiken så borde den här perioden ha 

innehållit mera krafttag för att nedbringa landskapets utgifter. Men det 

har inte gjorts och problemet kvarstår. Nästa lagting får det betydligt 

kärvare då fickorna redan från början i princip hänger på utsidan, föru-

tom det första året som man klarar av i den här takten. Sedan gäller 

upplåningen eller drastiska åtgärder, då blir det kännbart. 

Det är hedervärt om man kommer till insikt. Det ska man alltid be-

römma. En dåre ändrar aldrig åsikt, en klok man kan ändra sig. I det fal-

let är Runar Karlsson en klok person. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Det här är ju relevanta siffror. Jag anklagar inte direkt re-

geringen utan jag konstaterar att de har beviljat de här pengarna.  

Jag kan också konstatera att det är helt rätt, i lågkonjunktur ska man 

använda sparade pengar. Man har använt 100 miljoner av 150 miljoner, 

vilket jag inte heller tycker är fel. Men jag ger ett varnande finger för 

framtiden. Det måste svänga nu, annars går det inte.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik  

Herr talman! Jag är lite förvånad över att ltl Karlsson kommer med 

detta nu. Det kunde ha varit skäl att ha talat och inte tigit i ett tidigare 

skede. Nog har vi ifrån oppositionen gång på gång försökt säga här i lag-

tinget att det som sker är att man tömmer kassaskrinet. De så kallade 

guldpengarna är slut 2012. Det som man har minskat på är överföring-

arna och investeringarna medan driftsutgifterna har bestått och till och 

med ökat med 100 miljoner under den här mandatperioden, som ltl 

Karlsson påstår.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag har flera gånger varnat för ekonomin och att man 

måste vara återhållsam.  

Som jag sade i inledningen av mitt anförande så är det här ett bokslut 

som jag själv har valt att göra i och med att det är lagtingets sista budget 

av 10-12 budgeter inklusive tilläggsbudgeter. Vi har nog beviljat pengar 

och vi har varje gång sagt; ”inga mer nu, det får räcka nu”. Sedan har det 

blivit samma sak igen. Nu är det samma sak igen. Jag har inte sett ett 

enda motförslag från någon om att vi skulle minska tilläggsbudgeten. 
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Kan hända lite från socialdemokraterna, men det är inte så dramatiskt. 

Jag tar tillbaka detta, men det borde vara mera. 

Ltl Camilla Gunell, replik  

Hur man än vänder och vrider på sig så är ltl Karlsson en del av rege-

ringsblocket. Han har också varit minister under två av de fyra åren som 

regeringen har funnits. Nog tycker jag att ltl Karlsson också har ett eget 

ansvar för att kostnaderna har ökat. 

Det som förvånar mig är att ltl Karlsson har varit med i finansutskot-

tet under den här behandlingen, varför lyfte han inte frågan då så kunde 

vi ha diskuterat saken? Jag tycker det är viktigt att komma med bokslut 

över den här mandatperioden. Jag tycker också, i likhet med Karlsson, 

att man inte har fört någon stor ansvarsfull ekonomisk politik, som man 

påstår från regeringen. Sanningen är att driftsutgifterna har ökat, man 

har sparat på utgifter och transfereringarna och guldpengarna är slut 

2012. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag visste att den frågan skulle komma: Vad har Karlsson 

gjort då? Jag kan informera att under den tiden som jag var minister, 

2000-2009 så ökade kostnaderna på trafikavdelningen med 15 procent 

medan kostnaderna för hela budgeten ökade med 47 procent. Jag anser 

att jag var ytterst återhållsam under min tid. Det har jag siffror på, det 

finns till och med sådana i salen som ibland håller med mig om det. 

Det är också den krassa verkligheten och det är också sanning.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson, replik  

Herr talman! Det var en märkvärdigt kraftig kritik mot den landskaps-

regering som Runar Karlsson själv har suttit i, ansvarat för och stött den 

ekonomiska politiken via sitt parti. 

Jag frågar mig varför inte ltl Karlsson har stött moderaternas och op-

positionens tidigare förslag som har varit synnerligen konkreta? Jag kan 

börja med den första stora finansmotionen som vi hade från vårt parti i 

2008-2009 års budget med mycket stora, tiotal miljoner, besparingar. 

Inte stödde Karlsson dem då. Vad tänker nu kollegan Karlsson göra den 

återstående tiden av vår mandatperiod under budgetåret 2011? Ledamo-

ten har varit med i finansutskottet och behandlat en tilläggsbudget. Jag 

antar att ledamoten har lagt de här förslagen där. Låt oss höra!  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Talman! För tredje gången; det här är ingen kritik som jag framför. Jag 

lägger fram siffror som är verkliga. Det är för att väcka oss allihop, att vi 

måste strama åt. 

Angående oppositionens motioner plus och minus så kan det hända 

att det inte finns så hemskt mycket besparingar trots allt i dem om man 

börjar syna dem lite mera. Man pratar ofta om effektivare verksamhet, 

samhällsreform och andra saker i svepande ordalag som ska göra bespa-

ringar. Jag kan inte se att det kan finnas sådana summor som kan vara 
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avgörande. Det är klart att det hör alltid till att oppositionen har lättare 

att spara än regeringen. Så är det också i verkligheten förstås. 

Ltl Roger Jansson, replik  

Talman! Jag kan bara tala för moderaternas åsikter när det gäller eko-

nomin. Vi har sannerligen, i separata förhandlingar med landskapsrege-

ringen, i konkluderande finansmotioner, föreslagit tydliga långsiktiga 

besparingar och vissa kortsiktiga besparingar också. Inte har jag märkt 

något större stöd ifrån ltl Karlssons sida. Men nu är det läge för ltl Karls-

son att säga vad han avser att göra under 2011.  

När det gäller Föglölinjen angående att Roger Jansson hade fel så re-

dovisade jag exakt här med bokslutet och med budgeten för vad de siff-

rorna talade om. Jag har inte hittat på några siffror överhuvudtaget. 

Runar Karlsson hade lite hörsägen bakom sina siffror på den tiden så 

det är värdefullt att kollegan nu jobbar vidare med sina siffror. Men jag 

redovisade tydliga siffror. Om sedan siffrorna var felaktiga och bokslutet 

var redovisat fel, när Runar Karlsson satt i landskapsregeringen, så det 

kan jag tyvärr inte ta ansvar för.      

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Siffrorna för det specifika året som Jansson råkade lyfta 

fram var inte fel. Det var exceptionellt just för det året. Man måste titta 

på lite längre sikt. De siffror som har givits till finansutskottet har man 

fått från tjänstemannahåll, de har jag utgått efter och de visar helt an-

nat. Så är det, herr talman.   

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik  

Tack, herr talman! Ltl Karlsson, det där var ett slag under bältet på hela 

skärgården. Det är liksom första intrycket. Det var nog ett slag under 

bältet på regeringen, kanske t.o.m. på centerkollegorna. Skärgården ska 

inte stå tillbaka för vägbyggnadsanslagen när det gäller trafiken som är 

så livsviktig för oss. Vi har under 15 års tid stått tillbaka när det gällt ut-

byggnaden, vilket ltl Karlsson borde komma ihåg.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Under många, många år har man alltid favoriserat trafik-

pengar till skärgården på bekostnad av fasta Åland. Det har jag också 

siffror som belägg. Man har hela tiden ökat procenttalet. Inför den här 

budgeten sades det att det var kärvt ekonomiskt, man skulle inte ta upp 

mera pengar för investeringar och det fann jag mig i. Man sedan kom-

mer det en tilläggsbudget på 1, 7 miljoner för skärgårdstrafiken. Då finns 

det helt plötsligt pengar. Därför måste jag göra en markering och säga 

att det också måste finnas någon sorts fördelning. Vägar måste också 

underhållas på fasta Åland. 

Ltl Torsten Sundblom, replik  

Tack, herr talman! Om vi hade skjutit till investeringspengar tidigare för 

att bygga ut skärgårdstrafiken, då hade vi haft pengar till mycket annat 

idag.  
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Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! De investeringarna kostar 200 miljoner som vi just har fått 

reda på här för ett tag sedan. De är inte heller gratis.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Jag tycker kanske nog att ltl Runar Karlssons kritik är lite onö-

digt hård mot landskapsregeringen. Jag tycker att ltl Runar Karlsson 

borde känna att vi vid otaliga tillfällen har suttit och med konstruktiva 

förslag försökt få ner driftutgifterna, överlag gäller det alla avdelningar 

inom landskapsregeringen. När man sedan tittar på skärgårdstrafiken så 

förstår jag inte hur inbesparingen skulle se ut och varför det skulle bli 

billigare om man tar pengar från ett moment och flyttar dem till ett an-

nat. Slutsumman är ändå densamma. 

Avslutningsvis skulle jag vilja säga att det är på gränsen till lite små 

fult att ställa skärgårdstrafiken mot väganslagen på fasta Åland. Jag 

tycker nog faktiskt att det är under en tidigare trafikministers värdighet 

att spela ut politikområden mot varandra på det här viset. Självklart vill 

alla här att vi ska ha en fungerande skärgårdstrafik. Vi vill att vägunder-

hållet ska skötas i god ordning på fasta Åland också. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Nästa lagting kommer att behöva ställa många områden 

mot varandra om vi ska kunna ro detta land, den saken är helt klar. Så 

är det i politiken, man väljer att prioritera såsom man tycker att det är 

bäst. 

Sedan, för fjärde gången, herr talman, det var inte kritik till land-

skapsregeringen. Jag sade exakt så här: Detta lagting har under fyra års 

mandatperiod beviljat regeringen så och så mycket pengar. Jag har inte 

sagt att regeringen har gjort direkt fel. Det var en redovisning av de 

pengar som lagtinget har beviljat för regeringen att handha. Det var 

kanske kritik också mot mig. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Nog tycker jag att ltl Runar Karlsson skulle kunna vara så pass 

ärlig från talarstolen här i plenisalen att han erkänner precis som det är, 

att det här är hårt svidande kritik som han riktade mot den egna land-

skapsregeringen. Han är uppenbarligen ytterst missnöjd med det sätt 

som vi har hanterat det. Det är ju självklart att det var undertonen i le-

damotens anförande. 

Jag kan inte acceptera att skärgårdstrafiken ska ställas mot andra po-

litikområden. Alla politikområden är viktiga, men man måste också få 

någon sorts form av existensberättigande när man bor i skärgården, 

utan att man för den sakens skull ska behöva skrivas på näsan, vid varje 

upptänkligt tillfälle, hur dyr skärgårdstrafiken är.  

Sedan jag tillträdde har vi inte gjort någonting annat än jagat kostna-

der inom skärgårdstrafiken. Jag har fått den elogen från finansutskottet, 

vilket jag tackar för igen. 
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Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Det konstiga är att när jag själv valde att göra det här 

bokslutet, efter de här fyra åren i lagtinget och konstaterade dessa siff-

ror, skulle jag ha tigit då? Hade det varit rätt? Nej, sanningen är alltid 

rätt att säga. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Margaret Lundberg, replik 

Tack, herr talman! Man blir lite förvånad över att saker och ting ska stäl-

las mot varandra. Men om vi ska tala om vägarnas skick så kan jag nog 

säga att många av vägarna i skärgården är i väldigt dåligt skick. Det har 

blivit mer och mer tung trafik som gör att de vägar som man byggde på 

60-talet, som man inte har gjort någonting åt, håller helt enkelt inte. 

När det sedan gäller att man skulle dra in tvärgående linjen så börjar 

faktiskt tvärgående linjen vara en inarbetad linje som sköter om väldigt 

mycket av företagarnas transporter. Jag tycker det är lite konstigt att 

man säger det mitt i en period när man redan har skickat ut turlistor. Vi 

har bytt turlistor bra många gånger under det här året för att faktiskt 

försöka spara och det är inte roligt. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Nej, det är inte roligt att spara, det håller jag med om. Det 

är inte roligt att spara inom något område. Jag vet också att infrastruk-

turen inom trafiken kräver stora investeringar i framtiden. Vill man då 

finansiera det internt inom avdelningen så måste man ta det på driftut-

gifterna. Annars måste avdelningen få mera pengar och då måste någon 

annan avdelning få mindre pengar. 

Gott folk, det är prioritering och det är det som är politik. 

Ltl Margaret Lundberg, replik 

Ja, jag tror nog att vi alla är medvetna om att vi behöver prioritera. Det 

har vi också försökt göra. Nog har det svidit att som skärgårdsbo behöva 

gå med på att minska så pass mycket på trafiken som det har gjorts, tra-

fiken har inte heller varit förutsägbar. Jag tycker nog att vi har försökt. 

När det gäller investeringar så måste man göra dem för att kunna 

möjliggöra mindre driftskostnader. Det är ingenting som kommer att 

kunna göras i en handvändning. Vi har ju väntat länge på Åva-Jurmo 

projektet som skulle medföra att man skulle få betydligt mycket mindre 

driftskostnader. Men vi har inte kommit så långt med det heller. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Åva-Jurmo var jag själv med och initierade. Tyvärr är lag-

stiftningen så att det är långa handläggningstider med miljökonse-

kvensbedömningar, vägplaner och eventuella besvär. Allting tar tid. Lag-

tinget har också varit med och beslutat det i lagstiftningen. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 
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Ltl Danne Sundman 

Talman! Sedermera salige bortgångne Lasse Wiklöf brukade alltid ha ett gott 

humör även i tunga stunder. Han brukade komma fram till mig, kanske 

klappa på mig på axeln och säga; "det är kul med plenum eller hur Danne?" 

Ni vet hur Lasse var. Man måste verkligen säga att det är kul med plenum. Nu 

är det just ett "Lasse Wiklöf tillfälle" när det är kul med plenum. 

Jag brukar diskutera känslor här i talarstolen. Man vet faktiskt inte om 

man ska skratta eller gråta inför sådana här utspel. Det här är Ålands lagtings 

plenum, inte världsmästerskapen i populism, ifall någon lyssnare funderar.  

Man kunde gråta inför detta av flera orsaker, dels att den här politiken inte 

har tagit fäste i centern och liberalerna och blev den politik som majoriteten 

som regerar skulle ha fört, alltså en stramare ekonomisk politik. Sedan kan 

man samtidigt skratta åt att Runar Karlsson nu har skrivit ett kvitto på den 

kritik som oppositionen kommit med under den här perioden, att man inte 

har gjort tillräckligt.  

För att repetera den kritiken så är det inte någon som tror att man under 

den här perioden helt skulle ha klarat sig utan att ha tagit av de sparade 

pengarna. Men man kunde ha tagit betydligt mindre och haft strukturella 

förändringar genomförda så att problemet för nästa lagting inte skulle ha va-

rit så stort, vilket samtliga oppositionspartier säger i varierande utsträckning.  

Att komma till insikt så här sent gör varken från eller till, tyvärr. Även om 

jag är glad för att man kommer till insikt, som jag sade i en replik. 

Jag kan ju bara tänka mig hur det känns för er andra lagtingsledamöter 

som har fått ta det här ansvaret för både den förda och framförallt den icke 

förda politiken, vilket kanske framgick också av replikrundorna. 

Kontentan av det här; det enda vi vet med säkerhet är att mycket av de här 

problemen kvarstår till nästa lagting. Ni och alla där ute som skriver på med-

givande för kandidatur i lagtingsvalet ska veta att det finns en risk att man 

blir vald och då måste man ta sig an den här problematiken. Då har man inte 

längre hur mycket pengar som helst, guldbyxorna är försvunna. Det blir nästa 

valperiods stora utmaning för oss som ställer upp och för dem som blir valda. 

Nog om detta. 

Talman! Till sak, jag tycker för övrigt att man ska notera att ltl Runar 

Karlsson mycket förtjänstfullt ställde upp för mig och var ersättare under be-

slutsmötet, eftersom jag hade privata angelägenheter som var tvingande. Jag 

var dock med under hörandena och i praktiken under utskottets arbete.  

Det är lite märkligt att den här insikten, som ltl Runar Karlsson har fått, att 

han inte hade den insikten under beslutsmötet. Då hade de här sakerna 

kanske till och med varit med i utskottets betänkande, åtminstone i en reser-

vation. Det sägs i reklamen; "huvudvärk kan komma plötsligt". Tydligen kan 

insekter komma plötsligt. Det är var och en fritt att komma på saker vid olika 

tidpunkter.  

Jag får ändå tacka för att ltl Karlsson kunde ställa upp som ersättare. 

När det gäller betänkandet i sak så är det för första inte så lätt att komma 

med några nya krutsorter så här sent i debatten, vilket ltl Karlsson för övrigt 

lyckades med. Jag kan inte heller säga att jag kommer med det. Jag tycker att 

det är viktigt att poängtera diskussionen i utskottet om den ekonomiska ut-

vecklingen och BNP-instrumentets tillkortakommande. Det har slagits upp 

stort i massmedia att BNP-utvecklingen står stilla. Utskottet förklarar att si-

tuationen inte är så illa som en anblick av BNP-utveckling ger. Utskottet skri-
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ver att enstaka företags beslut får stor inverkan på hela Ålands BNP. Det är 

också en stor del av BNP som kommer från offentliga sektorn, cirka 20 pro-

cent. Man har för avsikt att minska offentliga sektorn för att dels få ned de of-

fentliga utgifterna men också för att omfördela mellan offentlig och privat 

sektor. Om BNP till den delen minskar är något som är av godo, eftersom de 

flesta av oss tycker att vi strukturellt sett har en för stor offentlig sektor i för-

hållande till den privata sektorn. 

Vidare när det gäller näringspolitiken så tycker jag att det är ett bra ini-

tiativ att man skulle ta hjälp av ÅSUB och göra djupare analys om var nä-

ringspolitiska stödåtgärder mest lämpar sig för att avgöra var man måste pri-

oritera. Man måste ju prioritera även där. Det finns inte några guldbyxor på 

näringsavdelning heller. Man kan undersöka dels vilken bransch det ska vara 

men också delar av branschen. Man skulle låta ÅSUB dels göra analyser men 

framförallt kanske hjälpa till att förfina de verktyg som man använder för att 

fortsättningsvis göra den här analysen i framtiden. Det är viktigt tycker jag. 

Till slut, man kan orda om champagnen, vilket jag inte tänker göra. När 

det gäller trafikavdelningen så har vi rynkat våra pannor i många omgångar i 

finansutskottet. Nu fick vi en redogörelse för hur man har konstruerat ett nytt 

sätt att följa upp skärgårdstrafikens kostnader. De bådar gott inför framtiden. 

Det betyder att man kanske i framtiden har någon aning om vad saker och 

ting kostar, framförallt vad förändringar kostar och att man kan prioritera 

även där. Det fina i kråksången är kanske inte att själva verktyget har kom-

mit, utan att man nu får se verkligheten, vilket man inte har gjort tidigare ty-

värr. Vi har sett resultatet av det när det har kommit budgeter och tilläggs-

budgeter. Man har famlat i blindo och inte kunnat säga något. Man är verkli-

gen värd på trafikavdelningen att få det i ordning. Så upplever nog alla det. 

Tack talman.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Ltl Sundman undrar varför jag inte har tagit fram de här 

siffrorna i finansutskottet. För det första, så var jag bara delvis med i fi-

nansutskottet. Jag var bara med sporadiskt som ersättare åt ltl Sund-

man.  

För det andra, så gjorde jag det här jobbet i helgen. Jag funderade på 

att man kanske borde titta på siffrorna och hur det har varit de här fyra 

åren. Därför valde jag att göra det. I och med att jag gjorde det så valde 

jag också att framföra siffrorna till lagtinget och till gagn för hela lag-

tinget. 

Ltl Danne Sundman, replik 

De här siffrorna, vad som har budgeterats i jämförelse med perioden det 

är någonting som jag själv och andra oppositionspolitiker har rabblat i 

omgångar och förfärats över. Det är inga nyheter. 

Jag tänkte på att ltl Karlsson skulle ha föreslagit i finansutskottet 

ändringar mellan sjötrafiken och vägbyggnation. Den insikten kom tyd-

ligen också i helgen, vilket är helt okej. Jag säger inte att det är fel men 

det skulle ha varit bättre om det hade varit med i betänkandet och kunde 

ha beskrivits vilket projekt som är aktuellt. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Behandlingen av ärendet avbryts och återupptas i morgon. De 

talare som finns på talarlistan kvarstår till den diskussionen. 

Föredras 

15 Strategi för den åländska skärgårdens trafiksystem ”Kortrutt 2011” 

Landskapsregeringens meddelande (M 3/2010-2011) 

Ärendet avförs och upptas till behandling den 07.06.2011.  

Föredras 

16 Sophantering, solceller, miljövänlig städning och energisparåtgärder 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 12/2010-2011) 
Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 37/2007-2008) 
Ltl Danne Sundmans m.fl. hemställningsmotion (HM 2/2008-2009) 
Ltl Anders Erikssons m.fl. hemställningsmotion (HM 15/2008-2009) 
Ltl Fredrik Karlströms m.fl. hemställningsmotion (HM 44/2008-2009) 
Ltl Danne Sundmans m.fl. hemställningsmotion (HM 26/2009-2010) 
Ltl Mika Nordbergs m.fl. hemställningsmotion (HM 34/2009-2010)  

Ärendet avförs och upptas till behandling den 07.06.2011.  

För kännedom 

17 Ändring av jordförvärvstillstånd 

Ltl Barbro Sundbacks enkla fråga (EF 26/2010-2011) 

Svar på en enkel fråga ska ges inom tio dagar efter det landskapsregeringen tagit emot 

frågan. Om frågan inte kan besvaras ska landskapsregeringen meddela det till lagtinget 

och ange orsaken till att svar inte ges.  

Landskapsregeringen har tagit emot frågan 06.06.2011. 

18 ERUF-stöd till föreningar 

Ltl Barbro Sundbacks enkla fråga (EF 27/2010-2011) 

Svar på en enkel fråga ska ges inom tio dagar efter det landskapsregeringen tagit emot 

frågan. Om frågan inte kan besvaras ska landskapsregeringen meddela det till lagtinget 

och ange orsaken till att svar inte ges.  

Landskapsregeringen har tagit emot frågan 06.06.2011. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls 07.06.2011 kl. 10.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 

16.40). 
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 21 ledamöter är närvarande. 

Om ledighet från dagens plenum anhåller lagtingsledamöterna Jan Salmén på grund av 

deltagande i styrelsemöte i Folktinget och Folke Sjölund på grund av möte i Region-

kommittén. Beviljas. 

Remiss 

1 Ny styrning av Ålands polismyndighet 

Landskapsregeringens framställning (FR 29/2010-2011)  

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

känt. 

Talmannen föreslår en gemensam diskussion för ärendena 1 och 2. 

Remiss 

2 Ändring av landskapslagen om Ålands polismyndighet 

Ltl Jörgen Strands m.fl. lagmotion (LM 4/2010-2011) 

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

känt. 

Diskussion. 
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Minister Roger Eriksson 

Herr talman! Vi har nu på vårt bord regeringens framställning om polissty-

relse, egentligen en ändring av den nuvarande lagstiftningen. I handlingspro-

grammet för landskapsregeringen finns en skrivning om att man skall utreda 

frågan om behovet av en polisstyrelse. Det har vi gjort. Det visade sig ganska 

snart att det finns behov av åtgärder för att stöda polismyndigheten, varav 

det här är en. Ett första steg ett åtgärdspaket. Det fanns också en undersök-

ning från polismyndigheterna om personalens situation och den gav också en 

stark indikation på att polismyndigheten behöver stöd både på lagnivå och 

även andra stödfunktioner för att få arbetet att fungera.  

En sak som kom fram ofta under diskussionerna och kontakterna var den 

nuvarande polisdelegationens bristande möjlighet att påverka och styra po-

lismyndigheten. Som alla känner till har polisdelegationen av idag enbart en 

rådgivande funktion. Nu tar vi steget framåt och med en polisstyrelse skapas 

förutsättningar för en effektiv styrning av myndigheten och även en moderni-

sering, som man har öster och väster om oss. Det här innebär att polisdele-

gationen kommer att försvinna. Vi har också diskuterat inom polisdelegat-

ionen och de är medvetna om utvecklingen och står bakom den. 

Lite kort, herr talman, om innehållet i dessa två paragrafer. När det gäller 

sammansättning består polisstyrelsen av ordförande, viceordförande och fyra 

övriga medlemmar, varav minst hälften skall ha god sakkunskap inom det po-

lisiära området samt juridisk sakkunskap ska vara företrädd. Det här är 

någonting som vi har diskuterat mycket vad det innebär och i det här har vi 

också beaktat vad polismyndigheten själv har sagt i sina utlåtanden. De har 

också betonat sakkunskapen. Det här betyder att startskottet ska bli en pro-

fessionell styrelse, inte enbart politiker från de olika kommunerna som dele-

gationens sammansättning var tidigare.  

Sakkunskapen inom det polisiära området är ett vitt begrepp. Det är inte, 

som kanske någon kan misstänka, någon plats för en pensionerad poliskon-

stapel. Vi siktar framåt, det är helt annorlunda än det. Det finns många om-

råden inom det åländska samhället där man har arbetat med polisiära uppgif-

ter. Man kan tänka alla människor som arbetar inom rättsväsendet, försvars-

advokater, de som sysslat med lagpolitik. Det här är som vi ser det, om vi 

också tittar öster och väster om oss, personer, män och kvinnor, som har den 

här sakkunskapen som kan leda en polisstyrelse. Jag nämnde inledningsvis 

att det är minst hälften av de här fyra, så det är minst två personer av sex som 

vi diskuterar. Det är alltså inte hela polisstyrelsens sakkunskap utan det är en 

liten del av den. Det här betyder att den har karaktär av professionell styrelse, 

utvecklingen går mot detta också inom övriga landskapsmyndigheter, till ex-

empel ÅSUB. 

Sedan, herr talman, lite om styrelsens uppgifter som regleras i 1 c §, om jag 

minns rätt. Styrelsen har beslutanderätt inom de områden där delegationen 

tidigare hade rådgivande funktion. Det här är viktig förändring. Då får den ett 

rent innehåll och vi får en styrelse som verkligen har ett mandat, makt och 

ansvar. Tittar man lite närmare på ansvarsområdena så ska de arbeta med 

polismyndighetens allmänna verksamhetsmål, budgetförslag, verksamhets-

berättelse, ge utlåtanden i principiellt viktiga frågor, utveckla och ta del av 

polismyndighetens verksamhet. Styrelsen har ett ganska brett område och 

den kan få den makt den tar sig inom de här områdena. Jag hoppas och tror 
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att när vi kommer så långt att vi har styrelsen, att den blir en aktiv aktör inom 

området.  

En viktig sak att också poängtera är det som vi nämner i lagtexten och mo-

tiveringen, att styrelsen inte får ta del av polisoperativa frågor. Det är en 

mycket viktigt fråga. Så är det i alla västerländska demokratier, det är inte po-

litikerna som ska styra det operativa arbetet utan det är polismyndigheten 

som själv ska göra det. Det är ganska mycket som ingår i det begreppet, t.ex. 

att inleda och avbryta en förundersökning, allt som ska skötas av en obunden 

polismyndighet, det ska inte politikerna styra. Politikerna ska styra verksam-

hetsförutsättningarna, budget och lagstiftning, det ska politikerna leda och 

styra. I dagsläget och fortsättningsvis är det landskapsregeringens och i sista 

hand lagtingets uppgift.  

Ändringen kommer också att beröra polismyndighetens område. Det som 

bestäms är att under styrelsen finns polismästaren, som föredrar ärendena 

för styrelsen, presenterar och förbereder materialet. Polismästaren i första 

hand är den som är fördragande inom styrelsen. Det här är egentligen för-

ändringarna till gällande situation som jag sade tidigare, herr talman. Det här 

är första steget i en längre process. 

Sedan lite kort om processen, hur arbetet har lagts upp. Utgångspunkten 

är handlingsprogrammet där det står att vi överväger en polisstyrelse. Det vi-

sar sig ganska snart att någonting bör göras. Det var för ungefär ett år sedan 

som arbetet inleddes aktivt. Vi hade personalen inblandad, förvaltningsche-

fen, enhetschefen och folk från politiskt håll. Ett möte hade vi i oktober i fjol 

där lantrådet, jag, tjänstemännen och hela polispersonalen, både manskap, 

befäl och kansli deltog. Där diskuterade vi frågan om polisstyrelsen. Frågan 

riktades på ett konstruktivt sätt. I polisdelegationen har vi vid ett par tre mö-

ten behandlat frågan om en styrelse, 13.6 i fjol, januari och maj i år bland an-

nat. Tanken om en styrelse har förankrats.  

Det har också varit flera möten mellan polisledningen och tjänstemännen. 

Vi hade ett seminarium 2.3 i år, där bland annat jag deltog och de tjänstemän 

som handhade ärendet och hela polispersonalen, både manskap, befäl och 

kansli. Vi diskuterade flera frågor, bl.a. polisstyrelsen. Frågan har nog disku-

terats grundligt och vi har fått synpunkter. Sedan hade vi en överläggning i 

slutet av april där vi gav detta vidare till lagberedningen. Vi hade ett till semi-

narium 20.5 för hela polispersonalen, manskapet, befäl och kansli. Då lyfte vi 

frågan igen och tittade på de olika modellerna.  

Det var förstås, herr talman, en lång och konstruktiv process, bland annat 

som jag nämnde två stora seminarier för hela personalen. Framställningen 

följer handlingsprogrammet och effektiviserar styrningen av polismyndighet-

en. En sak som polismästaren och polisbefälet har frågat efter är ett bollplank 

för att kunna dryfta viktiga frågor. 

Avslutningsvis herr talman, är det här ett första steg i processen för att un-

derlätta och kunna få en viktig och modern organisation för polismyndighet-

en, som berör arbetet med många viktiga frågor, som bland annat rör grund-

lagsrättigheter och sådana saker. I förlängningen har vi funderingar på till-

synsmyndighet för polisen och räddningsväsendet. Lagförslaget tar sikte på 

just de nämnda sakerna 
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Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag har två frågeställningar när det gäller styrelsens sam-

mansättning. Ministern berörde 1 § men 2 § berörde ministern överhu-

vudtaget inte. Den första frågan är när det står att en av ministrarna ska 

vara styrelsens ordförande samtidigt som landskapsregeringen är över-

vakande myndighet och budgetgivande myndighet, det känns som en 

form av ministerstyre. Kan ministern förklara varför man har valt den 

här modellen. Det andra är det som ministern sade att två stycken ska 

ha god sakkunskap inom det polisiära området. Det är väldigt oklart vad 

som avses där. Man är på väg mot en professionell styrelse. Viceordfö-

rande är alltså en servicefunktion, vem är då mest sakkunnig, alltså pro-

fessionell att säkerställa servicen till folket? 

Minister Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Det här förslaget bygger förstås, som jag nämnde tidigare, 

på gällande lagförslag bland annat om polisdelegationen. Där är det 

också så i dagsläget att en av landskapsregeringsledamöterna är ordfö-

rande i styrelsen. Tanken, herr talman, har varit att man skulle ha en 

närkontakt mellan landskapsregeringen och polismyndigheten. Det är 

inget självändamål. Vi ska komma ihåg att det här förslaget gör att det 

här är en del av polismyndigheten. Det är ingen direkt övervaknings-

myndighet. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Polisdelegationen är rådgivande organ så därför kan det 

vara motiverat att lantrådet eller en minister är ordförande där. Nu får 

vi alltså en styrande styrelse inom polisen och då blir det riskabelt med 

det här förslaget, att man har en minister som sitter som ordförande. 

Jag vill gärna ha en motivering till det utan jämförelse med polisdelegat-

ionen som inte är jämförbar i det sammanhanget. Jag vill gärna också ha 

ett svar på vad sjutton ministern menar med begreppet professionell 

styrelse inom polisväsendet när det huvudsakligen är en serviceorgani-

sation för medborgarna, inte någon slags serviceorganisation för åkla-

gare, jurister eller så. 

Minister Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Jag börjar vid ltl Roger Janssons sista replik, med sakkun-

skapen. Det är just det vi säger att det ska vara en professionell styrelse, 

inte som delegationen har bestått av kommunalpolitiker. Det ska ha en 

sakkunskap på området, för den ska leda och styra verksamheten inom 

de områden där delegationen bara har haft en rådgivande funktion, dvs. 

verksamhetsplaner, budget osv. Det är det som är själva tanken. Därför 

ska vi ha en professionell styrelse. Tanken är att minst två av dessa sex 

ska ha den här sakkunskapen. Polismyndigheten har vissa behov av nå-

gon med bollplanksfunktion. Det här är en del av polismyndigheten, inte 

det övergripande övervakningsansvaret av tillsynsmyndigheten, det har 

landskapsregeringen fortsättningsvis. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag hade samma dubier som ledamot Roger Jansson och 

nu fick vi ett replikskifte. Av dessa förstår jag av ministern att en land-

skapsregeringsledamot ska sitta i ett organ som är en del av polismyn-

digheten och fatta beslut om myndigheten och sedan i en annan position 

ska man vara övervakande. Det är inte bra. Man måste först bestämma 

sig om polisstyrelsen är ett förvaltningsorgan eller ett politiskt organ. 

Om man ställer frågan så vad svarar ministern då? 

Minister Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Den här tilltänkta polisstyrelsen, eller som det heter sty-

relse för Ålands polismyndighet, är en del av polismyndigheten och det 

är inte tänkt att den här sammansättningen ska vara enbart politisk utan 

den ska ha sakkunskap, det som polismyndigheten själv har efterfrågat, 

så att det inte blir som delegationen har varit. Tanken med att en av le-

damöterna ska vara med är att man ska knyta nära kontakt med land-

skapsregeringen. Det är fortsättningsvis landskapsregeringen som är 

tillsynsmyndighet över polismyndigheten i dagsläget. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag är lite förvånad över att minister Eriksson, som också 

är åklagare och borde vara professionell i det här sammanhanget, inte 

ser konflikten i det här att den ansvariga ministern ska sitta i ett förvalt-

ningsorgan och fatta beslut om myndighetens budget och mål och leda 

verksamheten, som det står på många ställen och nästa dag eller efter en 

timme så går man hit och då ska man övervaka samma beslut. Det är 

oklart också, som jag uppfattar nu, att det är en förvaltningsmyndighet 

och vad den ska ha för roll. Det står på flera olika ställen att man ska 

styra, man ska övervaka och man ska leda polismyndigheten. Det är väl-

digt oklart, tycker jag, vilken rollfördelningen är mellan landskapsrege-

ringen och polisstyrelsen för att inte tala om att polismästarens roll är 

intressant i det här sammanhanget. Det står också om polischef, är det 

samma människa? 

Minister Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Jag börjar där ledamot Sundback slutade. Det står i lagar-

na att gränsdragningen mellan styrelsen och polismästaren är den att 

styrelsen ska avgöra frågor som inte till hänförs till polismästaren på ba-

sen av lagreglemente eller arbetsordning, då är det till polismästaren. 

Allt som har med operativa åtgärder är enbart polismyndigheten. I för-

hållande till landskapsregeringen står det i 1 c § om styrelsens uppgifter. 

Det är enbart de sakerna som styrelsen ska arbeta med. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jörgen Strand 

Herr talman! Bakgrunden till att jag skrev lagmotionen är att jag under nuva-

rande period sitter i polisdelegationen och fått rätt stor insyn i dess arbete 

och dess organisation osv. För mig är polisen en av grundpelarna i vårt sam-

hälle och det är viktigt att polisen åtnjuter allmänhetens förtroende, att ut-

redningar går framåt snabbt osv. Här har det funnits vissa problem genom 
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åren där ingen skugga ska falla på någon. Det här är frågor som vi har disku-

terat i polisdelegationen under ett par års tid och försökt kartlägga var pro-

blemen är och hur vi kan lösa frågorna. Därav min lagmotion som är tudelad.  

Den första delen handlar om polisens organisation där polisledningen och 

polisdelegationen har haft, som jag upplever det, en stor samsyn om att vi 

måste ändra organisationen och göra den mer effektiv och flexibel och för att 

få ett effektivare polisarbete. Organisationsförändringen har varit på tapeten i 

två år. Ledningen har jobbat med den, rapporterat till polisdelegationen och 

så har det gått. En ny organisation har också förankrats bland alla tjänstemän 

inom myndigheten.  

På senaste möte så presenterades en organisationsmodell där man hade en 

tillståndsavdelning och en operativ avdelning. Man river ner de täta skotten 

mellan olika avdelningar som det är idag. Det betyder i praktiken att man ska 

kunna jobba mellan avdelningarna, har man en topp när det gäller utred-

ningar eller bankrån ska man kunna sätta in de resurser som behövs obero-

ende var man är placerad i nuvarande organisation. Då tycker jag att det är 

lite synd, när vi har haft ett sådant här konstruktivt arbete och samsyn i po-

lisorganisationen, ledning, lantråd och med minister Roger Eriksson, att man 

inte möjliggör den organisationsförändringen genom att ändra 1 §. I dagens 

lagstiftning står det att det ska innehålla olika avdelningar, enheter och lik-

nande, det möjliggör inte den här organisationsförändringen. Därför har jag 

lagt den här lagmotionen där man enligt min mening borde säga att polisens 

organisation stadgas i förordning. Det ger större flexibilitet och man har möj-

lighet att tänka efter tills det här ska sjösättas och också framtida förändring-

ar kan göras mycket snabbt och effektivt. Det var första delen.  

Den andra delen handlar om styrelsens sammansättning. Där har vi många 

gånger haft en diskussion i polisdelegationen om att det är viktigt att tydlig-

göra de olika rollerna. Lagtinget stiftar lagar, antar på förslag av landskapsre-

geringen budget, landskapsregeringen verkställer budget och övervakar po-

lismyndigheten. Polisstyrelsen sysslar med det som står i lagen, vilket jag inte 

har någonting emot, och blandar sig inte i det operativa som sköts av polis-

mästaren.  

Skulle man få den här tydliga ansvarsfördelningen anser jag att man inte 

behöver och man ska inte ha en politiker från landskapsregeringen som leder 

polisstyrelsen utan man ska bara avge utlåtande i principiellt viktiga frågor. 

Ska man avge de utlåtandena åt sig själv? Ska man jobba med en budget åt 

sig själv om det är finansministern som sitter som ordförande? Då är det frå-

gan om jäv, och det blir problematiskt. Man har inte tänkt igenom den här bi-

ten.  

Samtidigt har polisledningen efterlyst just sakkunskapen. Då handlar det 

inte bara om juridik, mycket handlar om sociala frågor, det handlar om om-

händertagande av barn och liknande. Därför har vi ändrat det här att alla bör 

ha en sakkunskap som åtnjuter allmänhetens förtroende osv. Jag har upplevt, 

men kanske jag har fel, jag vet inte vad som har hakat upp sig, att minister 

Roger Eriksson, lantrådet och jag har haft en samsyn i de här frågorna. Jag 

ser att ministern nickar, då är det olyckligt när vi nu har lagen på bordet och 

inte gör de här ändringarna så att vi kan komma till rätta med organisationen 

och vi kan få en tydlig ansvarsfördelning.  

En sak som jag inte tänkte skriva ytterligare i motionen var just om myn-

dighetsbiten. Inom landskapsregeringen fanns en polisbyrå som nu ingår i 
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rättsserviceenheten. Där har man också en viktig uppgift som poliserna har 

efterlyst, när vi stiftar lagar kommer det inte föreskrifter och anvisningar. Nu 

vet jag att minister Eriksson jobbar i en grupp med de här frågorna och det är 

bra, men egentligen borde det vara en polisbyrå under landskapsregeringen. 

Jag har ingenting emot om funktionen sköts inom ramen för rättsservicen. 

Därför valde jag att inte motionera om det här.  

För mig är det inte partipolitik utan allting grundar sig på den erfarenhet, 

den kunskap jag har fått genom mitt arbete i polisdelegationen och jag hop-

pas att inte någon sätter någon politisk prestige i de här frågorna för de hand-

lar om klara och tydliga spelregler och möjligheterna att få en bra organisat-

ion. Tack, herr talman! 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Herr talman! Jag har också skrivit mitt namn under den lagmotion som 

ledamot Strand diskuterar här, just av samma orsaker. Polisdelegation-

en har framfört krav på myndigheterna att de ska komma med förslag 

på omorganisation. Nu har man kommit med det och man har också 

förankrat organisationsförändringen i hela förvaltningen. Det verkar 

vara möjligt att genomföra, men det krävs en lagändring. Det är viktigt 

att man politiskt bemöter polisen med detta. Jag är också med på om-

formuleringen, att man ska ha insikt i polisförvaltningen är inte nöd-

vändigt för att man ska sitta där utan att man har bra samarbetskontakt 

med allmänheten, landskapsregeringen och insikter på det viset räcker 

bra. Samtliga som sitter där ska ha det, inte hälften. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Jag har inget att replikera i sak, men jag kan nämna att ltl 

Åke Mattsson också sitter i polisdelegationen och varit med och format 

motionen. Vi har haft ett samarbete över partigränserna. Därför var det 

lite förvånande, men det finns kanske några klara motiv till varför man 

inte har hunnit med att få med paragraferna. De är viktiga för att få hel-

heten att hålla ihop. Polisen är ändå en, som jag sade, grundpelare i vårt 

samhälle och det är viktigt att allmänheten har förtroende och att vi får 

det här att löpa bra på ett effektivt och rationellt sätt. Jag kan passa på 

och tacka ltl Mattsson för hans sakkunskap i de här frågorna. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Det som ledamot Jörgen Strand berättar stämmer, vi har 

en samsyn om hur det här borde utvecklas. Vi har haft ett mycket bra 

och konstruktivt samarbete i polisdelegationen och även i övrigt. Som 

jag nämnde är omorganiseringen, som motioneras om, inne på steg ett 

av ett åtgärdspaket. Vi håller redan på och tittar på lagtingets åtgärder 

och vilka konsekvenser det här har med förslaget om lagmotion om poli-

sens omorganisering. Där har vi samsyn, men det krävs lite mera utred-

ning och olika lagstiftningsåtgärder kan begäras. Grundtanken är nog 

densamma. 
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Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Jag tycker inte att man behöver utreda det här om polisens 

organisation. Vi har suttit ministern, lantrådet, ltl Mattsson och jag och 

varit bollplank till polisledningen, vi har hittat en samsyn, det är förank-

rat hos alla arbetstagare, t.o.m. hos dess organisationer. Organisationen 

är bra, men poängen är att jag inte säger i min motion hur det ska se ut. 

Om lagtinget tar lagmotionen så har man möjlighet ifall det skulle dyka 

upp någonting, att fila till det i förordningen. Nu möjliggör jag det med 

min lagmotion. Det är ingen prestigefråga för mig utan för mig är det 

viktiga att vi får en fungerande organisation, att vi får ett tydligt ansvars-

tagande för allmänhetens bästa. Ibland har utredningar tagit fyra år, 

barn kommer i kläm och det är det jag vill komma bort ifrån. 

Minister Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Det är som jag tidigare sade att här har vi uppenbarligen 

en samsyn och jag vill tacka för det konstruktiva arbetet och det blir ett 

intressant arbete för lagutskottet att titta på motionen. Kanske öppnar 

det nya möjligheter. Det som nu framkommit är att vi har tittat på po-

lismyndighetens egen organisation, det fanns vissa frågetecken där, men 

möjligen kan detta redas ut under utskottsbehandlingen. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Jag menar att tar vi den här lagen där vi stipulerade om 

polisens organisation i förordning ska det under fyra månader till presi-

denten osv. Då har vi möjlighet, om det är något problem med den or-

ganisationsmodell som man tagit fram från polisdelegationen, att rätta 

till det när man ska skriva förordning. Vill man ha det absolut som det 

är idag skriver man in det i förordningen. Min motion omintetgör inte 

att ha det som nu, men det möjliggör en flexiblare organisation enligt 

mitt sätt att se. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Danne Sundman 

Herr talman! Polismyndigheten borde vara en av självstyrelsens kronju-

veler. Det är mycket viktigt att självstyrelsemyndigheten har behörighet 

över polismyndigheten och det är i förlängningen frågan om upprätthål-

lande av demokratin. Därför är det här ärendet jätteviktigt. Istället, ty-

värr får man säga, är det ofta negativa nyheter om Ålands polismyndig-

het som kantas av strul och konflikter. Åtminstone var det så tidigare, 

nu har det i viss mån rett upp sig.  

Hur som helst verkar organisationen törsta efter styrning och direk-

tiv, man vill ha ordning och struktur och det är väl naturligt om man 

jobbar inom polisyrket. En del har gjorts, som vi hörde under diskuss-

ionen, att saker och ting är på väg att redas upp. Styrelsemodellen har 

diskuterats som en brist och nu har man äntligen kommit med den här 

framställningen som man kan häpnas över att har tagit så här länge. 

Hela fyra år och nu kommer man i elfte timmen när lamporna blinkar 

för valperioden redan. Det är tråkigt eftersom det kommer i en tid när 



  

1222 

arbetsbelastningen är väldigt hög, trots det måste den behandlas som 

den förtjänar.  

Polismyndigheten står inför en rad utmaningar, man kan säga att en 

polismyndighet står ständigt inför utmaningar eftersom den måste leva 

med sin tid. Utgår man från det att det ytterst är polisen som garanterar 

demokratin, det låter lite storslaget i vårt fredliga samhälle, men runtom 

i världen har polismyndigheterna en väldigt viktig roll. Det här i förhål-

lande till vår demilitarisering får också en annan innebörd i vår behö-

righet. Polisen har genom tiderna haft olika utmaningar, t.ex. att man 

har svårt att få utbildning på svenska. Utbildningens inriktning har dis-

kuterats någon gång, borde man söka mer samarbete med Sverige, vilket 

vi som var på konsulatet igår hörde att är på gång. Det finns mycket po-

sitivt.  

Det handlar inte bara om språket utan det handlar också om på vilket 

sätt polisen agerar och vilken inriktning. Som jag ser det har man kom-

mit lite längre på den sidan i Sverige. Vi har ofta diskuterat polisens pro-

filering. Jag sade att det borde vara självstyrelsens kronjuvel. Nu ser 

man ingen större skillnad förutom ett litet klistermärke på en åländsk 

och en finsk polisbil. Det finns ingen orsak till att ha finska polisbilar 

här på Åland. Där borde vi ta tillfället i akt och visa att det är vår polis-

myndighet. Det borde också till och med få kosta för att visa på viktig-

heten. Det är ofta diskussioner om prioriteringar av resurserna som för 

det första är knappa och för det andra finns det ett behov i båda ändar 

att bedriva förebyggande arbete, att också traditionellt polisarbete är ef-

tersatt när det gäller drogmissbrukare, langare osv. Det är en ständig 

utmaning inom myndigheten.  

Det här problemet man har upplevt med en slags roderlöshet ska nu 

lösas med den här framställningen. Då man börjar titta i den vad land-

skapsregeringen har tänkt så blir man lite fundersam om man har tänkt, 

ska jag ärligen säga, eftersom jag gör samma bedömning som modera-

terna förstärkta av ltl Åke Mattsson. Att sätta en minister som ordfö-

rande, kraven på det idag är att man är några utvecklingssteg efter. Jag 

stöder absolut tanken att man inte ska ha det i lagen. Däremot kan det i 

specialfall vara lämpligt att ha en minister som ordförande, men nog ska 

man försöka skilja dem åt. I de flesta fall kan det snarare bli olämpligt 

att ha en sådan här sammanblandning och en så stark koppling till den 

verkställande makten, särskilt ur demokratiövervakningens synvinkel. 

Det kan man direkt säga att det är direkt olämpligt att en minister ska 

vara ordförande. Det borde man absolut titta på i lagutskottet.  

Sedan är det också det här med styrelsens sammansättning, det har vi 

haft diskussioner flera gånger om, vad är en professionell styrelse? Me-

nar vi att de andra styrelserna är oprofessionella? Senast ÅHS, som det 

var tal om, är den inte professionell? Så är det inte. Det handlar om till-

sättandet. Vem nominerar? Om man följer den här framställningen blir 

det ändå i huvudsak center och liberaler, vem nu har den här sakkun-

skapen. Högst troligen blir det en mer politisk styrelse nu och mer majo-

ritetspolitisk än vad den är idag. Idag är den spridd runt om på Åland 

från olika partier när polisdelegationen tillsätts.  

Om man går in för de här bestämmelserna borde alla partier också 

vara engagerade i de platser som inte uttryckligen är sakkunskapsplat-
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ser, eftersom det inte är någonting som bara majoriteten ska ha insyn i. 

Det är absolut den allra viktigaste styrelsen där också oppositionen ska 

vara företrädd. Jag tycker att man har tagit lite för lätt på den här tillsät-

tandeproceduren och dessutom har man trampat i klaveret när man har 

sagt att en minister ska vara ordförande. Det tycker jag som sagt är fel. 

Styrelsens sammansättning måste man diskutera.  

En annan sak, jag stöder hela lagmotionen, att man också kan visa 

smidighet när det gäller organisationsförändringar. Där måste man ak-

tivt fundera på gränssnittet mellan styrelsen och polismästaren. Det 

framgår inte så tydligt av framställningen den exakta fördelningen. Jag 

kan tänka mig att praxis får utvisa det, men då kan det hända att man 

kommer på att det behöver göras ändringar i organisationen med an-

ledning av det här och då är det bättre om den är på förordningsnivå.  

Polisstyrelse, ja, sammansättningen, nej. Den måste man tänka över 

och om inte lagutskottet kan göra det så stöder obunden samling den 

här lagmotionen.  

Minister Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Gränsdragningen mellan polismästaren och polisstyrelsen 

kommer klart av 1 c § där de i slutet står: ”Styrelsen får inte fatta beslut 

i operativa frågor. Andra frågor än de som avses i 1 mom., dvs. det 

som styrelsen ska göra, ska avgöras av polismästaren om inte annat 

föreskrivs i lag eller reglemente”. Den här ansvarsgränsen mellan po-

lismyndigheten och polisstyrelsen är klar. Det kommer att skrivas i la-

gen eller i förordning eller reglemente hur det ska vara. Tanken är att 

det inte ska finnas gråa zoner.  

Tanken med professionalismen är att styrelsen ska vara en profess-

ionell styrelse, den ska innehålla sakkunskap och det är inte tänkt som 

ledamot Sundback har spekulerat i, att det ska vara regeringspartiernas 

representanter där. Det är inte min tanke utan det är sakkunskap som 

ska vara företrätt där. Det är också uttryckligen begärt från polismyn-

digheten själv, som har tillgodosetts på detta sätt. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Sammansättningen är nära förknippad med hur man ser 

på styrelsen, som sades i ett tidigare replikskifte, är det en förvaltande 

styrelse som förvaltar myndigheten eller är det övervakningsrollen.  I 

den övervakningsrollen finns det ett ytterligare gränssnitt mot land-

skapsregeringen. En minister kan inte vara ordförande om ministern 

sedan ska övervaka sitt eget arbete. Där måste man ha klart för sig vilka 

roller respektive organ ska ha. Vilken roll ska sedan landskapsregering-

ens polisenhet som är med i rättsserviceenheten ha? Avgränsningarna är 

inte riktigt genomtänkta. Jag ser framför mig problem om man går in 

för det här. 

Minister Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Problemen mellan landskapsregeringen och polisstyrelsen 

är att landskapsregeringen har och alltid har och ska ha övergripande 

övervaknings- och tillsyningsansvaret. Sedan ska styrelsen verkställa de 

beslut landskapsregeringen och lagtinget tar och leda polismyndigheten 

inom de områden som finns uppräknade här. Dvs ungefär detsamma 
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som delegationen har idag i form av rådgivande. Nu har polisstyrelsen 

en beslutande makt inom just de här områdena. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Återigen så upplever man en konflikt mellan landskapsre-

geringens övervakande roll och det att en minister sitter som ordförande 

och kan bli övervakad av sig själv principiellt. Om inte någonting sägs i 

lagstiftning eller i delegeringsbeslut så är det landskapsregeringens ple-

num som allting tas som landskapsregeringen gör. För att få det här att 

fungera på ett bra sätt tror jag att man åtminstone bör ta bort bestäm-

melsen att en minister ska vara ordförande. Det inbjuder till konflikter. 

Sedan är det så med sådana här organ, blotta misstanken om korrupt-

ion, att övervakningen inte fungerar är av ondo för polismyndigheten, 

vars förtroende är jätteviktigt för allmänheten. Därför ska man ta bort 

bestämmelserna. Medan jag pratar blir jag mer och mer övertygad om 

att jag har helt rätt. 

Talmannen 

Replikväxlingen är därmed avslutad. Diskussionen avbryts här och återupptas i morgon 

vid plenum onsdagen 08.06.2011. Talarna på talarlistan kvarstår. 

Remiss 

3 Ny kommunalskattelag 

Landskapsregeringens framställning (FR 30/2010-2011) 

Ärendet avförs och upptas till diskussion i morgon 08.06.2011. 

Remiss 

4 Ändring av lagstiftningen om utkomststöd 

Landskapsregeringens framställning (FR 31/2010-2011) 

Ärendet avförs och upptas till diskussion i morgon 08.06.2011. 

Tredje behandling 

5 Ändring av jaktlagen 

Näringsutskottets betänkande (NU 5/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 16/2010-2011) 

I tredje behandling kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid 

andra behandlingen eller att förkasta förslaget. Först tillåts diskussion och efter det fö-

reläggs lagförslaget för antagande. 

Diskussion. Ingen diskussion. Lagförslaget föreläggs för antagande i tredje behandling. 

Begärs ordet?  

Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är 

avslutad.  

Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion. Ingen diskussion. 

Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat. 

Tredje behandling 

6 Ekodesign och energimärkning 

Näringsutskottets betänkande (NU 6/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 26/2010-2011) 
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I tredje behandling kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid 

andra behandlingen eller att förkasta förslaget. Först tillåts diskussion och efter det fö-

reläggs lagförslaget för antagande. 

Diskussion. Ingen diskussion. Lagförslaget föreläggs för antagande i tredje behandling. 

Begärs ordet?  

Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är 

avslutad.  

Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion. Ingen diskussion. 

Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat. 

Tredje behandling 

7 Ändring av djurskyddslagen 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 11/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 18/2010-2011) 

I tredje behandling kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid 

andra behandlingen eller att förkasta förslaget. Först tillåts diskussion och efter det fö-

reläggs lagförslaget för antagande. 

Diskussion. Ingen diskussion. Lagförslaget föreläggs för antagande i tredje behandling. 

Begärs ordet?  

Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är 

avslutad.  

Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion. Ingen diskussion. 

Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat. 

Tredje behandling 

8 Behörig myndighet för djursjukdomar 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 13/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 23/2010-2011) 

I tredje behandling kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid 

andra behandlingen eller att förkasta förslaget. Först tillåts diskussion och efter det fö-

reläggs lagförslaget för antagande. 

Diskussion. Ingen diskussion. Lagförslaget föreläggs för antagande i tredje behandling. 

Begärs ordet?  

Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är 

avslutad.  

Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion. Ingen diskussion. 

Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat. 

Andra behandling 

9 Produktionsstöd för el 

Finansutskottets betänkande (FU 7/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 25/2010-2011) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen av de i betänkandet ingå-

ende lagförslagen.  

Diskussion. Ingen diskussion. Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen före-

läggs det i framställningen ingående lagförslaget i sin helhet.  
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Föreläggs förslaget till landskapslag om produktionsstöd för el för godkännande i sin 

helhet. Lagförslaget är godkänt.  

Lagförslagets andra behandling är avslutad. Ärendets andra behandling är avslutad. 

Andra behandling 

10 Ny lagtingsordning 

Lagutskottets betänkande (LU 23/2010-2011) 
Vtm Gunnar Janssons m.fl. lagmotion (LM 2/2010-2011)  
Ltl Danne Sundmans m.fl. lagmotion (LM 3/2010-2011) 

Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs det i framställningen ingå-

ende lagförslaget kapitel för kapitel. 

Föreläggs förslaget till lagtingsordning för Åland kapitel för kapitel.  

Föreläggs kapitel 1. Godkänt. 

Föreläggs kapitel 2. Lagtinget och lagtingsledamöterna. Vi besluter per paragraf för att 

man ska ha möjlighet att lägga ändringsförslag.  

Paragraf 5 Godkänd. 

Paragraf 6 Godkänd. 

Paragraf 7  

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Jag förslår att paragraf 7 får den lydelse som den har i min och 

Anders Erikssons motion, första och andra momentet kvarstår och resten 

stryks, den lydelse som har utdelats till ledamöterna. 

Talmannen 

Kan ltl Sundman läsa upp texten såsom han anser att den ska vara? 

Ltl Danne Sundman 

Paragraf 7 skulle lyda så här med rubriken; "Valbarhet och inskränkningar i 

rätten till lagtingsuppdrag. 

Valbar i lagtingsval är varje röstberättigad som inte är omyndig eller 

som innehar en militär tjänst. Förlorar en ledamot sin valbarhet, upphör 

hans eller hennes uppdrag som ledamot av lagtinget.  

Inskränkningar i rätten att inneha ett uppdrag som ledamot av lagtinget 

kan göras genom en landskapslag för den som står i offentligrättsligt an-

ställningsförhållande till landskapet eller en kommun". 

Det är allt i paragraf 7 i min motion. I den motion som ligger till grund för 

behandlingen finns det ytterligare bestämmelser om att man ska frånträda 

sitt uppdrag som lagtingsledamot om man blir medlem i landskapsregering-

en. Det är detta som förslås utgå. Det som kallas Lex Gunnar.  

Ltl Anders Eriksson 

Föga förvånande så önskar jag understöda förslaget.  

Talmannen 

Begäres ytterligare ordet? Under diskussionen har ltl Danne Sundman understödd av 

Anders Eriksson föreslagit att paragraf 7 skall få den lydelse som finns i lagmotionen 

som har lagt av ltl Sundman.  

Jag upprepar: Valbar i lagtingsval är varje röstberättigad som inte är omyndig eller 

som innehar en militär tjänst. Förlorar en ledamot sin valbarhet, upphör hans eller 

hennes uppdrag som ledamot av lagtinget. Inskränkningar i rätten att inneha ett 
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uppdrag som ledamot av lagtinget kan göras genom en landskapslag för den som står 

i offentligrättsligt anställningsförhållande till landskapet eller en kommun". 

 Är redogörelsen riktig? 

Omröstning kommer att verkställas. De som röstar för framställningen röstar ja. De 

som röstar för ledamoten Danne Sundmans ändringsförslag röstar nej. Kan omröst-

ningspropositionen godkännas? Godkänd.  

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Jag yrkar på öppen omröstning.  

Talmannen 

Öppen omröstning är begärd och kommer att verkställas. Jag ber ledamöterna Dahl och 

Aaltonen att biträda vid omröstningen.   

Upprop. 

Omröstningen har givit vid handen; 19 ja-röster, 3 nej-röster och 8 är frånvarande. 

Sålunda har lagtinget godkänt lagutskottets förslag.    

 

Paragraf 8. Godkänd. 

Paragraf 9. Godkänd. 

Paragraf 10. Godkänd. 

Paragraf 11 Godkänd. 

Paragraf 12 Godkänd. 

Paragraf 13 Godkänd. 

Paragraf 14 Godkänd. 

Paragraf 15 Godkänd. 

Föreläggs kapitel 3. Godkänt. 

Föreläggs kapitel 4. Godkänt. 

Föreläggs kapitel 5. Godkänt. 

Föreläggs kapitel 6. Godkänt. 

Föreläggs kapitel 7. Godkänt. 

Föreläggs kapitel 8. Finanserna. Vi besluter paragraf för paragraf. 

Paragraf 49. Skatter och avgifter. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Jag föreslår en ändring av paragraf 49 så att den skulle få den 

lydelse som den har i det utdelade förslaget som jag läser upp: "Om land-

skapet tillkommande tilläggsskatt på inkomst och tillfällig extra inkomst-

skatt samt landskapet tillkommande närings- och nöjesskatter bestäms ge-

nom en landskapslag som ska innehålla bestämmelser om grunderna för 

skatteskyldigheten och skattens storlek samt om de skattskyldigas rätts-

skydd".   

Ltl Harry Jansson 

Herr talman! Jag ber att få understöda det av ltl Olof Erland framlagda för-

slaget.  

Talmannen 

Begäres ytterligare ordet? Under diskussionen har ltl Olof Erland, understödd av ltl 

Harry Jansson, föreslagit att 1 mom. i 49 § ska få följande lydelse: "Om landskapet till-
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kommande tilläggsskatt på inkomst och tillfällig extra inkomstskatt samt landskapet 

tillkommande närings- och nöjesskatter bestäms genom en landskapslag som ska in-

nehålla bestämmelser om grunderna för skatteskyldigheten och skattens storlek samt 

om de skattskyldigas rättsskydd".  

Är ändringsförslaget rätt uppfattat? Kan lagtinget enhälligt omfatta det förelagda änd-

ringsförslaget? Lagtinget omfattar enhälligt det förelagda ändringsförlaget. Paragraf 49 

är därmed godkänd.  

Föreläggs paragraf 50. Godkänd. 

Föreläggs paragraf 51. Godkänd. 

Föreläggs paragraf 52. Godkänd. 

Föreläggs paragraf 53. Godkänd. 

Föreläggs paragraf 54. Godkänd. 

Föreläggs paragraf 55. Godkänd. 

Föreläggs paragraf 56. Godkänd. 

Föreläggs paragraf 57. Godkänd. 

Föreläggs paragraf 58. Godkänd. 

Föreläggs paragraf 59. Godkänd. 

Föreläggs kapitel 9. Godkänt. 

Föreläggs kapitel 10. Godkänt. 

Föreläggs kapitel 11. Godkänt. 

Om ändringar sker under behandlingen, eftersom lagtinget inte oförändrat godkänt 

lagutskottets förslag, överlämnas ärendet till stora utskottet enligt bestämmelserna i 54 

§ 3 mom. lagtingsordningen.  

Ärendets behandling avbryts i avvaktan på stora utskottets betänkande. 

Andra behandling 

11  Köttbesiktning 

Näringsutskottets betänkande (NU 7/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 22/2010-2011) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen av de i betänkandet ingå-

ende lagförslagen.  

Diskussion. Ingen diskussion. Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen före-

läggs det i framställningen ingående lagförslaget i sin helhet.  

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i 

landskapet Åland av livsmedelslagen för godkännande i sin helhet. Lagförslaget är god-

känt.  

Lagförslagets andra behandling är avslutad. Ärendets andra behandling är avslutad. 

Första behandling 

12  Ändrade ÅHS-avgifter 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 14/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 21/2010-2011) 

Först tillåts allmän diskussion och efter det att diskussionen avslutats kan det väckas 

förslag enligt 54 § 2 mom. lagtingsordningen om att ärendet skall remitteras till stora 

utskottet.  

Diskussion.  
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Ltl Åke Mattsson 

Herr talman! Utskottet har behandlat landskapsregeringens förslag till änd-

ring av grunderna för avgifter i Ålands hälso- och sjukvård. När det gäller 

högkostnadstaket på 120 euro har man utvidgat det så att det också ska gälla 

pensionärer som får invalidpension vid 63 år. Genom förslaget kvarstår per-

sonerna i det lägre kostnadstaket till 65 års ålder, sedan blir det obligatoriskt. 

Man föreslår också att en avgiftsprocent på de årsavgifter som går som högst 

upp till 80 procent höjs till 85 procent och på motsvarande sätt höjs det från 

40 procent till 42,5 procent på den sammanräknade månadsinkomsten på ti-

digare sammanboende par. Det viktiga är att man höjer också summan som 

patienten, som är på en institution, ska ha kvar, från 80 euro till 97 euro. 

Slutligen föreslås att vårdbidrag för barn, pensionärer och handikappade inte 

längre ska undantas som inkomst vid fastställda andra långvårdsavgifter. Av-

sikten är att de här avgifterna ska träda i kraft så snabbt som möjligt.  

Från utskottet tycker vi att det är bra att högkostnadsskyddets lägre kost-

nadstak utvidgas och också för 63-åringarna. Vi hade en diskussion i utskot-

tet i frågan och man berörde dem som går i vanlig pension eller väljer att gå i 

pension vid 63 års ålder, om de också borde omfattas av det här taket. Vi 

uppmanade landskapsregeringen i vårt betänkande att titta lite närmare på 

frågan. Det är många gånger också så att pensionärerna idag använder olika 

pensionskort osv. som man visar upp så det i kan i andra sammanhang till-

lämpas, men vi har inte tagit ställning till det från utskottets sida i den frågan. 

Vi ber att man ska titta på om det finns behov. Många pensionärer har de 

facto råd att betala för sig också, lika bra som barnfamiljen.  

Vi i utskottet anser också att det är viktigt att avgifterna i ÅHS uppbärs på 

ett ändamålsenligt och likartat sätt, att det inte är diskriminerande. Det är 

viktigt med tydliga regler. När det gäller regelverket finns det saker och ting 

som man bör titta på, men vi har inte gjort några ändringar i lagen på grund 

av det här.  

Utskottet tycker att det är bra att grunderna för ÅHS’ avgifterna och lång-

varig institutionsvård ute i kommunerna i princip överensstämmer med 

varandra. Det är lagen om klientavgiften som vi har tagit som blankettlag 

som gäller ute i kommunerna. I och med den här lagändringen ska det vara 

samma regelverk som gäller och det upplever vi som ändamålsenligt. Vi tyck-

er också att det är bra när man har ändrat långvårdsavgiften så att pension-

ärerna får behålla minst 97 euro i månaden. Det känns väldigt lite att få ha 

bara lite mer än tre euro om dagen, men som sagt det är en höjning och vi har 

ingenting emot den.  

Vi erfar också att höjningen som har gjorts, från procenten som jag 

nämnde tidigare, innebär att kommunerna får lite lägre kostnader för patient 

på Gullåsen. I och med att patienten betalar lite mera för sig enligt det här så 

får kommunerna mindre mellanskillnad som man ska betala till ÅHS-taket 

för de faktiska kostnaderna som man får stå för. 

Vi har också konstaterat att 97 euro är indexjusterad i fortsättningen. Den 

har ganska länge stått på 80 euro.  

Det är lite oklart när man hamnar på institution, vilket man kan bli ome-

delbart eller när man får institutionsuträkningen. Inser man från början att 

man blir över tre månader kan man besluta sig för institutionsvård eller an-

nars gör man det efter tre månaders vård på ålderdomshem, institutionshem 

eller på sjukhuset. Många har huset kvar hemma och bostaden och som pens-



  

1230 

ionär vill man inledningsvis också ha det här kvar. Man kan ha hyreskostna-

der, uppvärmningskostnader osv. och under en tid får en del av de inkomster 

man har från pension och annat räknas bort för att man ska sköta det här hu-

set. Efter en tid beslutar man att det inte får tas med. Det här kan vara ett 

problem åt andra hållet. Det kan finnas personer som man med 100-

procentig säkerhet vet att aldrig kommer att flytta hem, men som ändå abso-

lut vill betala hyran, huset står helt tomt och uppvärmt osv. året runt till ing-

en nytta överhuvudtaget. Det måste dras en gräns här. Det finns lite otydlig-

heter, var går gränsen och när ska bostadskostnaden inte längre räknas av 

när man beräknar kostnaderna för institutionsvård.  

Vi konstaterar också, vilket framkom i debatten, att man i framställningen 

inte har berört den ganska viktiga principiella frågan om det är viktigt att ta 

ut en avgift på 85 procent av inkomsten. Det kan få väldigt oönskade konse-

kvenser för patienten. Många gånger är man dement eller annars så pass sjuk 

att man inte bryr sig om pengar så man har ingen anledning att använda 

dem, men det kan också vara så som det framkom i debatten att man vill ha 

lite pengar till sina barnbarn och kunna kosta på sig lite extra. Det här är en 

fråga som verkar ha varit aktuell ganska länge vad som har framkommit.  

I debatten diskuterade man om det borde vara någon maxtaxa, enhetstaxa 

och det har också under den tidigare mandatperioden behandlats. Vi insåg 

ganska omgående i utskottet att det inte finns möjlighet att i samband med 

det här ärendets behandling gå in och ändra det här eller påverka det i någon 

högre grad. Vi vill ändå skicka en tydlig signal till landskapsregeringen att 

man bör granska den här frågan ingående och kanske göra någon form av 

remissförfarande om man gör en ändring, där de ekonomiska aspekterna ut-

värderas. Det behöver också vara en ganska lång övergångstid på det.  

Det var också ganska uppenbart att det var oklart vilka tjänster ÅHS och 

andra långvårdsinstitutioner ska tillhandahålla för långvårdsavgiften, som 

kan vara ganska hög. Där varierar det väldigt mycket och det finns många 

tolkningar inom avdelningarna. Efter att ha sett på olika ministeriebeslut från 

fastlandet, när det gäller klientavgiftslagen, har vi konstaterat att man borde 

ha så mycket inskrivet att det ska ingå förutom kost, läkemedel, hygien, kläd-

sel samt tjänsten om socialt välbefinnande. Då pratar man om hårklippning 

och annat. Åtminstone bör det här ingå ganska klart.  

Sedan har vi systemet med långvårdsavgift och barn under 18 år. Ett barn 

under 18 år som hamnar på sjukhus och blir där mer än tre månader ska man 

kunna börja räkna långvårdsavgift. Man tar ifrån dem alla eventuella inkoms-

ter som de har, t.ex. vårdavgift som ett handikappat barn har. Eventuellt kan 

man göra en lagändring i 6 § och låta barn som har fått vårdbidrag vara kvar, 

men sedan är det bättre att det är lika i klientavgiftslagen och ÅHS avgifts-

stadga så vi gjorde ingen förändring där. Däremot riktade vi en uppmaning 

att landskapsregeringen bör titta på det. Ska man undanta barn under 18 år? 

Jag tror att det kan vara väldigt dramatiskt eller besvärligt för både familjer 

och den som drabbas att man helt plötsligt tar ifrån dem allt de har, det 

känns inte helt okey. Landskapsregeringen uppmanas att överväga att för 

barn under 18 år uppbärs inte långvårdsavgift överhuvudtaget för långvarig 

institutionsvård.  

Trots att det har varit lite tyckande och varit synpunkter i det här ärendet 

föreslår vi att det antas utan några ändringar i den. 
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Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Jag vill tacka för en bra redogörelse över utskottets arbete 

och skulle gärna fråga upp hur man har resonerat kring det här med 

högkostnadsskyddet och det lägre kostnadsskyddet som är på 120 euro 

per år. Vilka grupper omfattas framledes av det? Nu handlar framställ-

ningen om sjukpensionärer osv., men har utskottet alls diskuterat stu-

derande t.ex. som lever på studiepenning, arbetssökande eller personer 

på sjukdagpenningar. Hur ser man på utvecklingen av den här lagstift-

ningen? 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Herr talman! Eftersom socialdemokraterna har en representant i utskot-

tet har ärendet förts på tal och vi har diskuterat det i olika sammanhang. 

Vi har konstaterat, får jag väl säga, att det inte är ett helt rättvist system. 

Det slår lite olika, men man känner att det här är ett steg framåt. Med 

facit i hand kan man, när frågan dyker upp, få en lite utvidgad skrivelse. 

Vi får titta lite ytterligare på det här förutom dem som får gå i ålders-

pension vid 65 år. Det var så långt vi kom i den diskussionen, det ut-

mynnade åtminstone i den förändringen, så vi kan säga att det är en bit 

på vägen. Naturligtvis bör vi titta på det också i framtiden. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Man har två vägar att ta i den här utvecklingen. Antingen 

så att man plockar in fler och fler grupper, som av sociala skäl borde 

omfattas av det lägre taget 120 euro. Den andra vägen är helt enkelt att 

skapa ett generellt kostnadstak, som skulle gälla alla som kunde ligga på 

en lämplig nivå. Har man där diskuterat vilken av modellerna som är 

bäst lämpad att gå vidare med? 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Herr talman! Det har vi gjort, men det som vi konstaterade också i hö-

rande så framkom det att 120 euro för en barnfamilj kan vara relativt 

högt. Om man ska ha ett tak för alla och vi fördubblar det så blir det en 

ganska hög avgift för dem. Om man försöker placera de mest utsatta i 

det här läget av taket är det en väg framåt, men vi släppte nog frågan för 

den kändes lite för stor i hanteringen av det här ärendet, som var just i 

den här sena timmen. Som sagt var så kan jag ta på mig, vi borde kanske 

ha haft en lite vidare beskrivning i betänkandet kring det här. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Som utskottsordförande Mattsson säkert kommer ihåg så 

var jag ganska förvånad och kände faktiskt inte till att det faktiskt var så 

tuffa avgifter för långvården. Nu höjs den från 80 till 85 procent av den 

månadsinkomst som de inlagda har. Man får behålla 97 euro per månad, 

lite över tre euro per dag. Det är helt orimligt och utskottsordförande 

Mattsson berörde det här. Om jag förstod honom rätt så hade ni i social- 

och miljöutskottet inte riktigt gått in för det här samtidigt som man ville 

ge en tydlig signal till landskapsregeringen. Det är väldigt oklart för mig 

vad man tycker om den här frågan i social- och miljöutskottet. 
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Ltl Åke Mattsson, replik 

Herr talman! Vi var inte helt överens i den här frågan. Det fanns ganska 

mycket. Min ståndpunkt var ganska klar i remissdebatten när jag föret-

rädde social- och miljöutskottet. För att processa det här måste det vara 

ett ordentligt remissförfarande. Landskapsregeringen bör gå ut och ut-

reda om det här är ändamålsenligt, man måste gå till alla instanser och 

verkligen går till botten med det. Det centrala är att man måste utreda 

det. Vi hade också ett klämförslag i sista behandlingen, landskapsrege-

ringen kan läsa en väldigt klar och tydlig signal, man bör titta närmare 

på det här. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag har läst utskottsbetänkandet, men jag finner inte de 

tydliga signalerna. Personligen tycker jag att de äldre, som har burit upp 

det här samhället i många, många år, ska få behålla mer av sin inkomst. 

När man hamnar på långvården får man behålla tre euro om dagen av 

sin disponibla inkomst. Det är fullständigt omänskligt. Det var inte bara 

jag som reagerade på det utan det var flera som gjorde det. Jag har full 

förståelse för att man från utskottets sida inte klart och tydligt kan säga 

att så här vill vi ha det, men nog borde man ha haft en kläm om i vilken 

riktning man tyckte att landskapsregeringen skulle gå. För mig är försla-

get orimligt. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Herr talman! Kanske det skulle ha diskuterats när lagförslaget kom. Det 

här är en gammal paragraf. Att ha röstning om ett sådant förfarande och 

en diskussion i ett utskott är kanske inte lämpligt heller. Det fanns, som 

det så fint heter, divergerande åsikter om det här, om det är bra eller då-

ligt i utskottet och då föredrog vi att ta den här skrivningen. Landskaps-

regeringen får ta det och processa det och titta närmare på hur man går 

vidare. Det kommer antagligen en ny landskapsregering som ska se på 

det här. Naturligtvis är det inte tillfredsställande att det inte ens finns ett 

höginkomsttak. Just nu är det produktionen av tjänsten som är taket 

och det är olika kostnader för tjänsteproduktionen var de är inlagda, det 

kan variera väldigt mycket också var taket kommer emot. Det här är de-

finitivt inte bra. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag avundas inte ordförandes roll i det här samman-

hanget, att diskutera avgifter och att de är rättvisa. Det är nästan omöj-

ligt, därför är det bättre med skattefinansierad socialverksamhet, men 

det här är tidens melodi att betala vad det kostar. Långvårdsavgiften på 

institution, ordföranden diskuterade vad den ska innehålla. På institut-

ion ska den innehålla medicinsk behandling i första hand. Det som är 

tokigt med det här är att vi har samma avgift på institutionsboendet i 

kommunerna. Kommunerna har inte egentligen någon medicinsk be-

handling att erbjuda. Det måste ingå i det hela, men har utskottet också 

diskuterat att avgifterna faktiskt är avdragbara till viss del i beskattning-
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en. Det påverkar ganska mycket den enskildes utgifter sist och slutligen. 

Det finns flera aspekter på det här ännu. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Herr talman! Det var en bra och klok synpunkt som kom in här som yt-

terligare visar på hur många bottnar det finns i det här ärendet, hur 

svårt det är att komma vidare. Det känns framför allt om man ser det 

här mot barn, om man kallar in föräldrarna och meddelar att barnet va-

rit inne tre månader, nu kommer det inte att bara vara en helt annan 

kvalitet som gäller. Det känns definitivt inte bra. Framför allt för de 

äldre som hamnar på institution så ska man dessutom ta allting av dem. 

Det känns ganska dramatiskt, men vi litar på de nya politiker som 

kommer, att de har sunt förnuft och sätter sig in i det här och processar 

det bra. Det är den signalen som vi har försökt ge. Det räcker med att 

titta på det så förstår man hur orimligt det är just nu. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det är lite principiellt också besvärligt med högkostnads-

skyddet när vi samtidigt har rätt att dra av sjukvårdskostnader i kom-

munalbeskattningen. Det blir dubbla möjligheter med det här att dra av. 

Man måste i framtiden mera välja väg hur man ska finansiera verksam-

heten och vilket som är individens ansvar. Speciellt om vi ska börja ha 

mera egen beskattning så är det viktigt att den aspekten också kommer 

in i diskussionerna. Man försöker väga olika ekonomiska ansvar och få 

fram en sorts rättvisa om man kallar det så. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Herr talman! Ledamot Sundback och jag har tidigare haft diskussion om 

rättvisa. Man måste naturligtvis få lagstiftningen att sträva mot så bra 

rättvisa som möjligt. I det här är det svårt att nå fram lagstiftningsvägen 

med något rättvist och många gånger kanske skattefinansierat kan vara 

rättvisare än det här. Det kan bli helt orimliga kostnader.    

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Herr talman! Utskottets ordförande, ltl Åke Mattsson, sade att det definitivt 

inte är bra och det håller jag med om. Jag sade redan vid remissen att man 

bör titta noga på 85 procenten, är det rättvist, är det bra att en del människor 

ska betala väldigt mycket. Alla betalar naturligtvis av sin inkomst, men det 

finns sådana personer som förtjänar väldigt mycket och då betalar man också 

en väldigt hög avgift. Det är inte att betala för vad den kostar såsom ledamot 

Barbro Sundback sade tidigare. Den kostar samma sak oavsett vem som är 

mottagaren och det är det man borde utgå ifrån, inte den proportionella skat-

tefinansieringen, som man egentligen har bidragit med hela sitt liv. Någon 

gång borde man få lov att sluta bidra på det sättet. Det har man nu inte pene-

trerat tillräckligt här. Man ger en uppmaning till landskapsregeringen att 

man vid nästa genomgång av den här lagstiftningen ska ha det som sin grund 

i tänkandet inför en ny framställning.  

Det är synd att det kommer så här sent, så här viktiga lagframställningar, 

så att man inte i utskottet har tid att ta sig an det på ett annat sätt än vad man 



  

1234 

nu gör. Det går ganska fort fram och man har inte tid att riktigt göra ett gedi-

get och bra arbete. Jag har också förståelse för att eftersom det synsättet och 

det tänket är väldigt långt ifrån ursprunget i den här framställningen, kan det 

vara svårt att utan en remissrunda och allt det här föreslå en så drastisk för-

ändring, men jag hoppas att vi en dag ska komma fram till det. 97 euro i må-

naden säger man också från utskottet att inte är mycket, men man tycker att 

det åtminstone är mera än 80 euro vilket förstås är sant.  Tänker man då på 

att det är tre euro per dag som man har att röra sig med när man ligger på in-

stitution eller där man bor? Vi ska komma ihåg att det här inte bara är gamla 

tanter och farbröder utan det här är också både unga och medelålders männi-

skor som kanske har andra behov än de vi traditionellt tänker att boende på 

institutioner har. För att kunna köpa någonting för att förgylla sin vardag 

räcker inte 97 euro per månad, om man sedan dessutom t.ex. tänker att det är 

maj-juni där det är många examen och det kanske är andra bemärkelsedagar 

som man vill kunna ge en liten gåva till en anhörig.  

Jag är inte nöjd med det här, det torde vara klart för alla, men nu är loppet 

kört för den här gången. Det finns inte heller något klämförslag där vi kunde 

ha en avvikande mening och där vi kanske kunde rösta om det. Jag hoppas 

att det här arbetet går vidare och att man tänker lite nytt, lite modernare och 

lite fräschare på det här än att man cementerar det här gamla traditionella 

tänkandet att man betalar 85 procent. Det är väldigt mycket pengar för en del 

av befolkningen och de är också viktiga. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Det har diskuterats mycket vad som är rättvist och inte 

rättvist och när det gäller det här ska vi komma ihåg att den här fram-

ställningen bara gäller Gullåsen. De som idag är på De Gamlas hem, 

Trobergshemmet och Sunnanberg betalar redan 85 procent. Det har va-

rit skillnad här och det har heller inte varit rättvist. Det här blir mera 

rättvist. Samtidigt måste man komma ihåg att när man är en lång-

vårdspatient oberoende om man är på Gullåsen eller på institutionerna 

är man i det skicket att man inte klarar sig själv och då är penningbeho-

vet helt annorlunda. När man får alla mediciner, mat, kläder, tvätt osv., 

vilket ingår i det här, är problemet inte särdeles stort. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Herr talman! Om någonting har varit fel blir det inte mindre fel för att 

man gör samma fel en gång till. Det här är helt enkelt fel från början till 

slut. Det borde vara uppbyggt på ett annat sätt och inte på det här sättet 

som det är uppbyggt nu. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Jo, det kan man naturligtvis diskutera. Det kan hända att 

det blir mer och mer aktuellt vartefter människorna, som behöver den 

här hjälpen, inte har ordentliga arbetspensioner. Det kan hända att det 

då uppstår en diskussion som slutar i någonting annat, men idag ska 

man också komma ihåg att det finns många högpensionstagare som lig-

ger på institution, men de behöver aldrig betala mer än de verkliga 

dygnskostnaderna, för ingen betalar ändå mera. 
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Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Nej, det är ju så att en del betalar den verkliga kostnaden, me-

dan de andra, en del, inte betalar alls det, utan långt därifrån. Så är 

verkligheten idag. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Herr talman! Nu pratar vi om långvårdsavgifterna till Gullåsen och 

långvården. Vården på Gullåsen kostar ca 5 000 i månaden för kommu-

nen. Det är kommunen som betalar det och sedan betalar patienten en 

avgift enligt sina inkomster, 85 procent, som dras av 5 000 så ÅHS får 

inte en cent vad de än har för avgiftssystem, fast de skulle ha 100 pro-

cent eller ännu mer. Det är inte ÅHS som blir rik på det här utan det är 

kommunen som får betala mindre till ÅHS. Det finns alla möjligheter att 

kommunen ska kunna titta på vilka patienter som ligger inne och om det 

är yngre patienter kan de ge en summa extra för sociala ändamål. Det 

vore bra. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Det är den enskildas rättssäkerhet och den enskildas möjlighet 

och den enskildas avgift som jag försöker lyfta, inte ÅHS eller kommu-

nernas ekonomi i det här sammanhanget. Det är utifrån den enskilda 

individens förmåga och möjlighet att betala, det är den grunden jag har 

när jag resonerar på det sättet som jag gör. 

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Herr talman! Jag förstår precis vtm Gun-Mari Lindholms resonemang 

och jag håller med om att 97 euro är för lite. Det är hela klientavgiftsla-

gen, också den sociala klientavgiftslagen, som borde ändras. Det som 

också är kommunernas klientavgiftslag i kommunala institutioner. I och 

med att ÅHS hänger med i kommunernas långvårdsavgifter är det så. 

Säkerligen, precis som vi påpekar, måste det här tittas på. Hela avgifts-

systemet. Jag håller med. Tack! 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag uppfattade redan i remissdebatten att vi var överens om att 

det här behöver diskuteras, det behöver gås igenom på ett helt annat sätt 

än vad det har gjorts nu. Jag förstår också att utskottet inte har haft den 

tiden och möjligheten att göra det, särskilt inte med alla de lagframställ-

ningar, som har blivit remitterade och kommer att bli remitterade till 

utskottet. Däremot uppfattade jag att ordförande Åke Mattsson, ledamot 

Sirpa Eriksson och också ledamot Roger Jansson hade ungefär samma 

uppfattning som jag. Därför känner jag en viss besvikelse att det inte 

finns ett spår av det nu. Kanske, om man vill uppfatta det positivt, att 

det finns spår av det i och med att man ger landskapsregeringen en 

uppmaning att arbeta vidare med den här frågan. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Nu när Gullåsens verksamhet förändras kommer den här 

avgiften inte på samma sätt att kunna vara tillämpningsbar i framtiden 

utan det blir väl ett annat avgiftssystem om det blir såsom man har pla-

nerat. Trots det så kommer det kanske att finnas personer på Gullåsen 

som ligger längre tid. Annars ska ju alla flyttas över till kommunalt insti-

tutionsboende eller annat boende när behandlingen är slutförd. Den 

upprördhet som vtm Gun-Mari Lindholm visar så kan man nog förstå, 

men vad är då ett rättvist alternativ. Det är det som är det svåra, det som 

är det rättvisa. Hur skulle det se ut? 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Ett rättvist alternativ enligt mitt sätt att se, är att man betalar 

lika för den service man erhåller. Det är att alla betalar lika, precis som 

ltl Sundback sade i någon replikväxling att man betalar för den service 

man får och då borde alla betala en likadan summa inte enligt en pro-

cent av inkomsten man har. Man betalar alltså för vad den kostar. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Vad det kostar, det kostar kollosalt mycket, det skulle bara 

vara möjligt för vissa människor att bo på Gullåsen om man skulle be-

tala för vad det verkligen kostar. Avgiften är bara en bråkdel av det hela. 

Vad jag förstår är vtm Lindholm ute efter någon form av platsavgift, att 

alla ska betala lika mycket. Då får man det problemet att de som har 

väldigt små inkomster klarar inte av att betala det heller och de som 

skulle kunna betala lite mera kommer ganska förmånligt undan. Det är 

lite som att man har en prissättning i affären, det som kostar fem euro 

för en rik människa kommer att kosta 100 euro för en städerska. Den 

procentuella avgiften innehåller en sanning om vad som är rättvist, se-

dan kanske man kan ha takmöjlighet, det ska ligga på ett absolut tak, på 

en nivå som gör att man får mera pengar i börsen. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Det resonemanget håller inte, ltl Barbro Sundback! Vi som ar-

betar betalar inkomstskatter, det går till samhällets väl och ve så att alla 

har en möjlighet och en förmån att kunna ta del av den service som 

samhället erbjuder. Sedan har vi vissa serviceformer som är avgiftsbe-

lagda, t.ex. om vi går till ÅHS för sjukvård så kostar det en viss summa. 

Går vi till tandläkaren kostar det en viss summa och analogt med det 

borde den här avgiften också vara, det borde kosta en viss summa, lika-

dant för alla. Tack!  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Tack ordförande Åke Mattsson för en bra presentation av ett re-

lativt innehållsrikt betänkande trots dess korta formulär. De tankar ordfö-

rande gav kring de olika punkterna håller jag helt med om och det betyder 

också att framställningen som sådan därför har kunnat antas av utskottet, 

men de kringdiskussioner vi för är väsentliga, politiska sådana.  
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För min del vill jag komplettera ett par punkter. Jag vill börja med huvud-

principen för den här typen av diskussioner. Det är att ÅHS ansvarar för 

hälso- och sjukvården på Åland, för varje medborgare, till för medborgarna 

måttliga kostnader där vi också har tagit in en social aspekt i form av ett hög-

kostnadsskydd i våra avgifter. För övrigt ska ÅHS inte syssla med socialpoli-

tik utan det är en uppgift för kommunerna. Det sociala ansvaret för varje 

medborgare, samma medborgare som ÅHS har hälso- och sjukvårdsansvaret 

för.  

Under de senaste åren, jag kan nästan börja tala om ett decennium redan, 

så har det börjat bli mer och mer hopblandningar av det här. Man vill också 

flytta ett socialt ansvar på Ålands hälso- och sjukvårds organisation och att 

det i ÅHS taxor ska ingå den här typen av sociala bedömningar. Det här är en 

farlig linje och en farlig politisk väg att vara inne på. Då överflyttar man per 

automatik kostnader från kommunerna till landskapet och dubbelbeskattar 

dessutom medborgare genom att ha den här progressiviteten i avgiftssyste-

met, inte bara på den socialkommunala sidan utan också i ÅHS’ system där vi 

har en annan skattefinansiering som finansierar landskapets kostnader. Jag 

kan förstå att det här resonemanget finns. I riket har man hälso- och sjukvår-

den som en kommunal verksamhet, men vi tycks inte ha förstått på Åland, till 

alla delar, att så har vi det inte i landskapet. Därför kan vi inte kopiera det re-

sonemang man för i riket.  

Jag vill citera kollegan Barbro Sundback som för bara ett antal minuter se-

dan uttryckte det väldigt bra: ”Socialskyddet ska vara skattefinansierat”. 

Tack för det. Vi är överens om den synpunkten. Socialskyddet ska vara skatte-

finansierat. Då kommer vi därmed in på diskussionerna om högkostnads-

skyddet för dem som råkar i en sådan besvärlig livssituation, att de måste 

vara i långvård, antingen i social långvård eller i hälso- och sjukvårdens lång-

vård, vilket också kommer att finnas i fortsättningen, på den geriatriska kli-

niken särskilt och på den psykiatriska kliniken. På den psykiatriska kliniken 

är det frågan om både ung och gammal som kommer att vara i långvård, men 

några, särskilt de yngre, har ändå att se fram emot, eftersom de är inne på ett 

sjukhus, att de ska slippa ut någon gång och inte bli där för evigt. Vi måste 

också beakta deras situation när vi sedan diskuterar den avgift som de ska be-

tala.  

Vi har i utskottet, efter att jag i remissen i det här ärendet anhängiggjorde 

den här frågan och fick ett alldeles särskilt gott stöd av vtm Lindholm och 

kollegan Anders Eriksson, noga försökt genomlysa frågan. Jag tackar utskot-

tet för det goda samarbetet. Vi har kunnat konstatera att det som sades i re-

missen var helt riktigt och vi kunde ytterligare finna flera exempel på orättvis 

behandling, mellan personer som ligger i rummen bredvid varandra med un-

gefär samma ekonomi kunde det vara rasande stora skillnader. Dessutom hör 

det till saken att i hälso- och sjukvården kan långvården kosta upp till 16 000 

euro i månaden, vilket är ett enormt belopp.  

På de sociala inrättningarna i kommunerna är det ett rimligare belopp, 

men utslaget över året blir det för många, som inte har förmått göra omplace-

ringar i sina tillgångar och justerat sin inkomstbild inför en situation att man 

råkar ut för att bli i långvård, höga kostnader. Det kan vara enorma och för-

ödande kostnader som i vissa fall kan betyda att man måste sälja sitt hem för 

att kunna vara på institution med det resultat det kan ha för övrig familj. Jag 

föreslog följdriktigt i utskottsbehandlingen både motivering och kläm för det 
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här resonemanget. En kläm som skulle lyda ”att lagtinget uppdrar åt land-

skapsregeringen att överväga en förändring i principerna för avgifter i 

långvarig institutionsvård så att ett avgiftstak kan införas både för kom-

munal och landskapsvård”. Där fanns ett förslag till teknik, en kompromiss 

utgående från resonemanget vi kunde föra i utskottet. Klämförslaget fick inte 

några större ovationer, men jag förstår att när man sitter i regeringsställning 

så är man i en speciell situation.  

Vi hade flera andra saker som vi var kritiska till i sammanhanget. Den slut-

liga kompromiss vi kunde göra genom att skriva ”att utskottet uppmanar 

därför att denna fråga särskilt utreds av landskapsregeringen” var ett gott 

politiskt resultat. Det betyder att vi politiskt är överens om detta och det är 

bra och det blir en uppgift för nästa landskapsregering där också regleringen 

av kommunernas rätt att utta avgifter på det här sättet sätts in i samma pa-

ket.  

För dem som har funderat på att utskottet borde ha gjort något i sak må 

det sägas att då hade vi brutit mot alla regler som gäller för utskottsarbetet. 

Det hade blivit ren lagberedning och det får vi inte syssla med. Bl.a. eftersom 

de ekonomiska konsekvenserna av en sådan här ändring både för medbor-

garna och särskilt för kommunerna är stora och därför måste man ha ären-

dena på remiss förrän man gör det. Man måste överväga en lämplig över-

gångstid dessutom och reda ut alla dessa möjliga orättvisor som kan inträda 

när folk förstår att utnyttja lagstiftningen fullt ut medan andra inte har skug-

gan av en chans i sin sjukdom att göra det. Vi måste värna om rättsskyddet 

också på ett rimligt sätt.  

Jag ska kort avsluta med den andra frågeställningen som egentligen gällde 

samma sak, men hur man använder dagssystemet inom våra institutioner, 

alltså både de kommunala och inom ÅHS. Det är förvåning man måste ut-

trycka när man kan notera att det till och med mellan kommunerna är bety-

dande skillnader i tolkningen av regelverket och inom landskapets egen orga-

nisation ÅHS, mellan olika avdelningar, kliniker. Till och med i vissa fall 

inom samma klinik beroende på vem som hanterar det är det betydande 

skillnader i vad, som ordförande här var inne på, som ska inkluderas i avgif-

ten som betalas och som i vissa fall blir väldigt hög. Ska man få klippa sig 

varannan månad, hör det till den livsstil som man förutsättas få ha, eller bara 

två gånger i året. Det är osannolikt när jag säger det här, men så kan det vara, 

det är verklighet.  

Det finns orsak för landskapsregeringen att verkligen göra någonting åt det 

här. Det finns alltså några tjänstemän inom ÅHS och inom landskapsförvalt-

ningen, socialavdelningen och inom kommunerna som ansvarar för de här 

frågorna, som träffas vart tredje eller vart fjärde år och går igenom det här. 

Då har man valt att följa ungefär riksrekommendationen när det gäller vad 

som ska ingå i livssituationen, vilka kostnader och hur ofta osv. Våra sages-

män säger t.o.m. skriftligt till utskottet att oklarhet råder. Det är mycket vä-

sentligt att man reder ut frågorna. Problemet är störst på den kommunala si-

dan och det är förståeligt när vi har 16 kommuner, som gör olika bedömning-

ar i tre kommunala organisationer. Tack, herr ordförande! 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Herr talman! Det är bra att ledamot Jansson förtydligade ytterligare det 

här. Det har varit många diskussioner och ganska spretiga diskussioner 
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ställvis i utskottet, men jag ställer mig helt bakom diskussionen som var 

i debatten i salen tidigare. Det här känns inte bra och det är inte ända-

målsenligt. Man borde se över det här och vi borde också kanske ha varit 

lite tydligare till landskapsregeringen. Läser man det på rätt sätt är det 

väl ganska tydligt. Tack för ett bra kompletterande till betänkandet. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Tack för det. Problemet är när man inte har en kläm sär-

skilt i detta sena skede i en mandatperiod, att det inte lever vidare i 

nästa mandatperiod, när man bara har en uppmaning i texten. Jag hop-

pas faktiskt att nuvarande landskapsregering redan skulle initiera till ut-

redningsarbetet kring de här frågorna, flera stycken som anhängiggörs i 

betänkandet. Annars tror jag att vi får svårigheter att få dem att leva in 

till nästa period. När det gäller 85 procentens skapade orättvisor i 

många fall tror jag att vi nu säkert från alla partier är beredda att plocka 

in det i nästa regeringsprogram på något sätt, för dem som får vara med 

i den leken. Det tror jag nog att lever vidare. De här andra frågorna, 

oklarheten på vad som ska ingå är det viktigt att få utrett också här. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Herr talman! Jag tror också att om man hade fått mera tid på sig hade vi 

fått till en kläm och kunnat processa den ytterligare en bit. Den tiden 

finns inte och det ser vi också när betänkandet kommer så är det i sista 

minuten.  

Till kännedom i övrigt, som kanske inte har med repliken att göra, 

gränsen går vid 650 euro, 15 procent av det är 97,50, efter det så börjar 

det stiga, men så länge man har 650 euro så får man bara 97 euro.    

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Det var ett mycket bra anförande ltl Roger Jansson höll 

och om man vidgar diskussionen så tror jag att åldringsvården är en av 

de största utmaningar det här samhället står inför. Som jag har påpekat 

många gånger tycker jag att gränserna som finns runtom vården är 

orimliga. Om det går vänster-högerpolitik i det tycker man från vänstern 

att det är okey, de rika kan betala och från annat håll kan man se an-

norlunda på det. Jag tycker att det är orimligt i båda ändarna, även för 

dem som ska betala mycket och för dem som ska betala lite, de får inte 

mer än 97 euro i månaden. Det är orimligt. Klämförslaget som ltl Jans-

son läste upp var ett mycket bra förslag, det var en tydlig signal. Jag 

hoppas att ltl Jansson kan överväga att lägga det som ett förslag annars 

finns risken att jag kommer att stjäla förslaget och lägga det som en 

kläm så småningom när vi ska ta ställning till detta. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! För att inte kollegan Eriksson ska kunna stjäla det så 

kommer jag att låsa in det i mitt privata kassaskåp. Nej, skämt åsido, jag 

förde ett resonemang med mig själv just i frågan vad som är politiskt 

klokast i den här situationen. Det är så att när vi nu har nått en sådan 

här bred enighet politiskt att det här måste ses över, det här innehåller 
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för mycket orättvisor och det strider dessutom mot principen om att so-

cialpolitik ska drivas av kommunerna och finansieras av kommunerna 

och riktlinjerna ska tas fram i lagstiftningen för kommunerna inom so-

ciallagstiftningen, har vi nått ett tillräckligt mål redan. Vi kommer att 

politiskt komma överens och få den här frågan att gå framåt på ett rim-

ligt sätt med det här som har hänt nu. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag är inte helt övertygad om att det kommer att vara så. 

Det var faktiskt inget skämt från min sida. Situationen har varit sådan i 

lagtinget att nu har vi fått massor av viktiga framställningar i sista minu-

ten, många framställningar som inte har fått den behandling som de har 

betjänat. Jag känner en oro, vilket ltl Jansson också var inne på i sitt an-

förande, att den här breda enigheten som vi pratar om försvinner. Det 

skulle vara viktigt att ha en klar och tydlig kläm där man fick se vilka 

partier som faktiskt ställer sig bakom. Vi måste göra något åt de här frå-

gorna, annars är jag rädd för att det kommer att gå som många andra 

ärenden under den här mandatperioden, att det inte leder dess vidare. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Kollegan Eriksson har en enorm politisk erfarenhet och jag 

har stor respekt från den. Utgående från min ännu enormare politiska 

erfarenhet vill jag säga att risken med det resonemang som ledamoten 

Eriksson för här inför öppen ridå är att det här klämförslaget förlorar i 

salen. Jag tror att det förlorar i salen. Då har vi gjort en allvarlig förlust i 

momentet, vi kommer mycket långsammare fram än med den lösning 

som nu finns i utskottets betänkande. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Det är enormt vilken erfarenhet det finns här i lagtinget. Då är 

det lite konstigt att ärendet inte har avancerat desto mera. Jag tror nämligen 

inte att det finns några enkla lösningar på den här problematiken. Det som 

jag kan hålla med ledamot Roger Jansson om är att det fortfarande är den här 

gränsdragningen mellan sociala tjänster och hälso- och sjukvård som ställer 

till det för både ÅHS och kommunerna. Den här lagstiftningen är en blankett-

lagstiftning från riket och det är egentligen en socialavgiftslag, men eftersom 

man på Åland kom på idén att man skulle använda Gullåsen i mycket hög ut-

sträckning som äldreboende, så beslöt man sig då i något skede att ta just den 

avgiftslagen i bruk. Så har det varit vad jag förstår i alla tider så det är lite 

sent att stiga upp nu.  

Det kommer att bli förändringar på Gullåsen som gör att man måste ta 

ställning till vilken avgiftsfinansiering man ska ha på verksamheten. Det blir 

mer som någon sorts sjukvårdsinrättning och som jag förstår ska falla under 

specialsjukvården. All vård idag ska ges väldigt snabbt och eftervård ska skö-

tas i öppenvård också inom psykiatrin, så undrar jag om det finns överhuvud-

taget någon som bor på något psykiatriskt sjukhus, speciellt sedan man tog 

bort den psykogeriatriska avdelningen. Det finns säkert skäl att återkomma 
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till den här avgiften när vi får se hur man tänker sig att utveckla Gullåsens 

verksamhet.  

Tar man bort avgiften är det onekligen så att det uppstår ett underskott i 

finansieringen. Då finns det två möjligheter, antingen att man minskar på 

verksamheten helt enkelt, man tar bort det som kostar för mycket, eller att 

det här underskottet finansieras med skattemedel. Man kan väl säga att land-

skapets pengar till stor del har kommit in via progressiv beskattning medan 

kommunernas skatt är proportionell. Också där finns det skillnader i hur 

rättvist medborgarna finansierar de här olika boendeformerna. Till exempel 

på Trobergshemmet och De Gamlas hem ingår ingen medicinsk behandling. 

Man betalar egentligen mera än vad man får. Den här avgiften täcker mera in 

den service som man får på Gullåsen om man tittar på den socialvårdslag 

som vi följer. Det gäller att kunna tänka ut något helt eget. För ÅHS’ del är 

det nog viktigt att det här går tillbaka till förvaltningen, det är så pass kom-

plext att man inte kan lösa det i ett utskott. Jag omfattar utskottets förslag i 

det här ärendet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Jag är en boren optimist och ju färre åhörare desto större tyngd 

får argumenten och därför ska jag passa på. Det är nästan bara Janssöner el-

ler tidigare Janssöner här i salen. Den här frågan är för mig både politiskt och 

av intresse sedan gammalt väldigt viktig och därför vill jag säga några ord 

som ganska nära ansluter till det som ltl Roger Jansson sade att det här 

egentligen är ett tillfälle att påpeka, eller åtminstone understryka att det här 

är en viktig politisk fråga. Varför har det inte varit det tidigare? Jo, visst har 

det varit det, men vi lever i ett system som är ganska väl strukturerat, men 

inte lätt att ändra. Ser man på utvecklingen, som jag nu så här kan överblicka, 

några 10-20-tal år tillbaka så var livsåldern för män lite över 70 år och för 

kvinnor något högre. Nu har det stigit med tio år. Bara en sådan omständig-

het förändrar samhället mycket.  

Vi har haft en urbanisering, flyttning till lägenheter i stan samtidigt som 

man på landet fortfarande har möjligheten att ha sociala nätverk när man kan 

bo hemma. De politiska riktlinjerna i kommunerna är att vi ska kunna ha en 

balans mellan institutionsboende, institutioner för vård, hemmaboende och 

tillfälliga boenden så att man kommer in och ut från institutionerna. Det här 

har ändrats ganska mycket de senaste åren. Det betyder att det ligger i luften 

att vi måste se över hela det här. Jag ser det väldigt mycket som så att den här 

landskapsregeringen har haft en pragmatisk inställning till välfärden och be-

tat av sociallagstiftningen, hälso- och sjukvårdslagen och utkomststödslagen. 

Man har en lag om fattigdomsproblematiken som nu inte kommer till an-

vändning eftersom man har fått en ändring i riket. Barnomsorgslagen är ett 

exempel, det finns annat.  

Här kommer nu nästa steg. Det kanske inte är min sak att säga om oppo-

sitionen ska ha en kläm eller vad som händer, men jag tycker att det som har 

sagts här, att det finns en politisk överensstämmelse, att här ser vi någonting 

man kan göra, är bra. Det gäller alltså gränssnittet mellan vård, hemmabo-

ende, sjukvård, omsorg osv. Där har vi ett system som man måste titta på 
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från grunden i en utredning, se vad man har gjort på annat håll, kartlägga 

hela problematiken. Då kommer vi också in på detaljer som har diskuterats 

här och som är viktiga. Jag har sett det med egna ögon i flera exempel, det är 

en orimlighet med avgiftspolitiken. Kanske inte politiken, men hur den kan 

utnyttjas av de familjer och anhöriga som vet hur det fungerar, som helt en-

kelt tar pengarna och lägger dem på ett annat sätt, får ner kostnaderna. Sam-

tidigt finns det en tendens att kommunerna vill ha ut pengarna. Det är en in-

byggd sak, för kommunerna betyder pengarna som man kan få in väldigt 

mycket och man vill inte gärna se att den potentiella patienten, som vi har i 

omsorgen, nog borde till andra sidan.  

I vardagen finns det som exempel och det är helt förståeligt, men vi måste 

alltså bygga systemen för att de ska bli bättre och det har vi möjlighet till. Där 

har vi då ett val i oktober och då kommer det ändring i regering. Den rege-

ringen kommer förhoppningsvis att komma in i en konjunktur där inkoms-

terna stiger. Då ska man också bemöda sig om att ta det här långsiktiga per-

spektivet, nu vill vi ha en kommunreform som ska bli, ursäkta uttrycket herr 

talman, förbannat bra och mycket bättre. Det är det som, om jag gör en, ur-

säkta, liten parentes för er fåtaliga åhörare, när en konsult kommer in till ett 

företag så vill konsulten aldrig komma in till ett bra skött företag för där finns 

ingenting att göra. Man ska komma in till ett företag där man ser mycket pro-

blem och där det går att göra mycket. Vår kommunsektor ger lite både ock. 

Det har fungerat bra i den enskilda grundskolan, barnomsorgen, äldreomsor-

gen, allt är bra, men tittar vi på slutnotan för enskilda och för samhället så ser 

vi att det finns systemförändringar att göra.  

Därför är diskussionen som jag nu råkade höra, ledamot Roger Jansson, 

intressant, avgifter och skatter kombineras nu i det här systemet. Det borde 

man ta ställning till, var finns gränserna. Det är klart att de personer som ska 

in i omsorgshem och institutionsvård osv., som har dåligt ställt ska garante-

ras, det är en av grundstenarna, budgeten ska vara garanterad, men de som 

har det gott ekonomiskt ställt ska också kunna betala lite mera annars får vi 

finansieringsproblem. Där är avvägningsfrågor som är betydande. Jag ser 

faktiskt fram emot den här politiska diskussionen när det här, om jag nu igen 

får ta ett uttryck, nötandet i lagtinget avtar och de politiska diskussionerna 

blir mera intensiva om den framtida åldringspolitiken. Det är ett av våra stora 

områden som egentligen har vuxit fram och blivit större och större men där 

man inte har sorterat upp och strukturerat. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag tänker inte kommentera det här med kommunrefor-

men i samband med ÅHS’ avgifterna. Kollegan Erland brukar vara hi-

storiskt intresserad och brukar berätta olika bakgrunder till det ena och 

det andra. Här har vi nog orsak att titta på varför det fortfarande är så 

här när det gäller Gullåsen och avgifterna, också psykiatrin kan man in-

kludera i det här, men inte på samma sätt. När Gullåsen byggdes var det 

en kommunal inrättning för äldreomsorg. När kommunalförbundet 

överfördes till ÅHS, överfördes också Gullåsen i oförändrat skepnad och 

oförändrat innehåll. Då resonerade man avgifterna så att man skulle ut-

forma dem och kommunerna småningom skulle ta sitt ansvar och ta 

hand om personerna inom hemkommunens gränser eller sfär. Det 



  

  1243 

kommunala tänkandet kring avgifterna på Gullåsen blev kvar, ända från 

1993 till idag och kommunerna har gjort de förändringar de har gjort. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Det var så med Gullåsen, jag var med i ett skede där också, 

att man försökte lappa lagar när det gällde avgifterna. Det var helt utta-

lat att avgifterna skulle sättas så att kommunerna skulle tjäna på att 

bygga ut sin egen omsorg. Vissa kommuner gjorde det, Saltvik och andra 

i mindre utsträckning, men det har inte gått fram fullt ut så vi har fått en 

rationell struktur. Gullåsen är ett exempel på hur problematiken inte ska 

koncentreras till en institution där man ser tydligt att här måste man 

alltså göra om. Det var det jag ville säga med mitt anförande att det är 

det som nu verkar vara på gång och det ser jag som väldigt positivt. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det är glädjande att vi är överens om det resonemanget, 

men det kan också utvidgas till de kommunala institutionerna, anstalter, 

som det enligt riksterminologin hette förut. Vi har tre stycken, Marie-

hamn, Jomala och Saltvik. Jomalas är inte kommunalt. De borde nog i 

den här fortsatta diskussionen också jämställas med hemvård, eller bo-

endevård egentligen. Det är bara det att man flyttar sina bopålar från 

det ena stället till det andra inom ramen för kommunens ansvar för den 

kommunala välfärden. Idag betraktas de som någon slags mellanform 

mellan kommunal socialvård och hälso- och sjukvård. Det är också fel. 

Det är nytänket som behövs och från nästa mandatperiod behöver man 

även inkludera det. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Idéerna och tankarna på hur man ser på det, värderar det, 

kommer först, sedan kommer lagstiftningen, då ska man ha klart för sig. 

Det kan man se att det här med boendet blir annorlunda när man tidi-

gare bodde hemma tills man inte överhuvudtaget bodde längre, så bor 

man nu på olika sätt. Sedan finns det en viktig diskussion om att det är 

något sorts värde i sig att alltid bo hemma, men då tar man ofta de an-

hörigas syn. Tänker man sig in i dem som faktiskt kan bo, är det bättre 

för dem att de bor hemma eller under hemliknande förhållanden. Det är 

det man gör i kommunpolitiken, vi ska skapa hemliknande förhållanden 

så gott det går. Då får man en förändring och förskjutning, som också 

ska komma till uttryck i lagstiftningen. 

Talmannen 

Replikväxlingen är därmed avslutad. Begäres ordet? 

Diskussionen är avslutad. Väcks förslag om remiss till stora utskottet? Ingen remiss. 

Ärendets första behandling är avslutad. 

Första behandling 

13  Ny lag om radio- och televisionsverksamhet 

Kulturutskottets betänkande (KU 5/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 17/2010-2011) 
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Först tillåts allmän diskussion och efter det att diskussionen avslutats kan det väckas 

förslag enligt 54 § 2 mom. lagtingsordningen om att ärendet skall remitteras till stora 

utskottet.  

Diskussion. 

Ltl Johan Ehn 

Herr talman! Kulturutskottet har behandlat framställning nr 17/2010-2011 

som berör en ny lag om radio- och televisionsverksamhet. Det var en rätt stor 

brådska med lagstiftningen utgående från att direktivet som hela lagen, eller 

största delen av lagen grundar sig på, skulle ha varit implementerat i decem-

ber 2009. Processen inom EU hade då gått väldigt långt så att man låg fem 

före att kunna hamna in för böter. När utskottet har tittat på den här så har vi 

försökt lyssna till det som sades under remissen. En av de saker som lyftes 

fram där handlade om EU-direktivet och vilken mininivå som fanns där. Vad 

utskottet har kommit fram till är att landskapsregeringen verkligen har job-

bat utgående från att sätta lagstiftningen på en sådan nivå att det enbart 

handlar om att man ska klara av regelverket och inte stränggera det något yt-

terligare.  

När det gäller förslagets del som inte rakt av berör EU-direktivet kan vi 

nämna finansieringen av public service. Från utskottets sida konstaterar vi 

att dagens system är rätt omodernt. Det är ett system som är starkt kritiserat 

och har svårt att vinna legitimitet ute hos medborgarna. Det här är också 

någonting som landskapsregeringen har konstaterat själva och det gjorde det 

inte lättare för utskottet att jobba med den här framställningen när man sam-

tidigt som vi höll på med den här lagstiftningen, kom med ett meddelande 

där man föreslog ett skrotande av nuvarande avgiftssystem.  

Efter att vi hade diskuterat det här i utskottet och kom vi fram till att så 

länge vi kan hålla status quo vad gäller avgiftspolitiken så då kunde vi få en 

ganska bred majoritet i utskottet för att föra den här lagstiftningen vidare. 

Motivet var alltså att skulle vi nu ha börjat jobba med att förändra finansie-

ringen i utskottet så då hade vi gått in i ett arbete som handlade om lagbered-

ning och det ville vi inte göra på det sättet och dessutom, hade vi valt att för-

kasta den här biten så låg hotet om EU-böter i bakgrunden.  

För att faktiskt försäkra oss om att man inte skulle utöka mängden med 

personer som skulle bli tvungna att betala TV-avgift utgående från att man 

ägde en telefon eller liknande lyckades vi enas kring en skrivning kring 28 § 

som finns framlagd också på era bord i dag, dvs. det som ska betraktas som 

en avgiftsplikt i televisionsmottagare ska vara en sådan anordning som hu-

vudsakligen används som televisionsmottagare. Utgående från det så tycker 

vi att vi har begränsat bort risken att t.ex. en telefon skulle vara någonting 

som man måste anmäla som avgiftspliktig.  

I tillägg till just den här förändringen valde vi också att lägga en kläm till 

vårt betänkande som finns på sidan fyra. Den lyder: ”Lagtinget hemställer 

om att landskapsregeringen i brådskande ordning återkommer med förslag 

om lagstiftning för en modernare och rättvisare finansiering av public ser-

vice”. Det här ville utskottet ha med just utgående från att frågan har varit så 

aktuell och med de motiveringar som jag hade tidigare att utskottet ser på av-

giften som väldigt omodern och man har inte heller lyckats få ett system som 

är accepterat ute i samhället. Vi var helt medvetna om att meddelandet fanns 
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men att ta ställning till exakt hur finansieringsmodellen ska se ut har vi valt 

att inte göra i det här skedet. Det vill vi också ha berett.  

Vi har också gjort en smärre justering i 27 och 35 §§. Det handlar om re-

gistret som ska upprätthållas gällande televisionsmottagare. Där har vi inte 

sett att det är nödvändigt att vi och ni som enskilda personer ska behöva ange 

antalet mottagare eftersom det inte har någon betydelse för hur avgifter upp-

bärs. Det gäller enbart fysiska och juridiska personer som bedriver inkvarte-

ringsrörelse. Det finns i 27 och 35 §§.  

Vi var inte helt eniga i det här betänkandet utan ledamoten Fredrik Karl-

ström föreslog att lagförslaget skulle förkastas och har därför också fogat en 

reservation till betänkandet. Det här var, fru talman, en redogörelse för inne-

hållet i det relativt korta betänkande som vi här har producerat. Jag vill till 

sist säga att lagstiftningen nu, vad gäller framför allt det som handlar om 

finansieringen av public service, den är nog att betrakta nu som att det finns 

en beställning, åtminstone från kulturutskottet och förhoppningsvis också så 

småningom från lagtinget, att det ska förändras till något annat. Tack, fru 

talman! 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Angående klämmen och dess förverkligande så har utskot-

tet några som helst löften om att vi ska få en lagstiftning? Kommer vi att 

ha reella möjligheter att ta ställning till det eller är det här bara någon-

ting som för dagen verkar vara klokt, men sedan blir det ingenting av det 

här heller. Jag är lite orolig för det. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Fru talman! Det finns inte några garantier utan det här är utskottets 

hemställan till landskapsregeringen att det här vill vi ha gjort. Det som 

kan vara någon slags garanti framöver är att två partier som nu sitter i 

landskapsregeringen, dvs. center och liberaler, i ett meddelande har sagt 

att de vill ha en förändring på det här och om jag förstår det hela rätt så i 

remissdebatten var också de övriga partierna inne på att få en föränd-

ring på det här. Det ser jag som en garanti för att det framöver kommer 

att komma ett förslag. Däremot är det väl knappast realistiskt att tro att 

det ligger ett förslag på bordet som skulle kunna vinna kraft under 

denna mandatperiod. Det oaktat kommer lagtingets hemställan att ligga 

kvar även till nästa period. Det här är en lika stor hemställan till följande 

regering som det är till den sittande regeringen. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Om jag uppfattade kulturutskottets ordförande rätt så om 

klämmen går igenom, vilket är högst troligt, så betyder det att det blir en 

ny regering som får ta hand om det här och vi hamnar kanske någon-

stans in i nästa år, innan det blir några förändringar. Det kan väl inte 

träda i kraft under ett pågående år, förändringen sker väl vid ett års-

skifte, så tidigaste 2013 kan det vara en förändring på gång. Är det en 

realistisk tidsplan? 

Ltl Johan Ehn, replik 

Fru talman! Det är väldigt svårt att göra bedömningen av hur tidpunk-

ten ser ut, men i princip på det sättet. Om man ser hur kvarnarna malar 
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i det här systemet så är det på det sättet. Alternativet hade varit att ut-

skottet hade satt sig ner och försökt formulera en ny paragraf kring av-

gifterna, men det hade också betytt att vi hade fått formulera en hel del 

av den övriga lagstiftningen på ett annat sätt. Därav utskottets val att 

inte göra någonting utan bara konstatera att vi inte är tillfreds med sy-

stemet. Hade vi valt att förkasta det så lever vi ju kvar i samma system 

som i dagsläget. Det hade varit samma sak. Då valde utskottets majoritet 

att göra så att den del som handlar om implementering av EU-

lagstiftning lät man också gå igenom. 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Ltl Fredrik Karlström 

Fru talman! Som kulturutskottets ordförande sade så har jag inte delat ut-

skottets syn på den här behandlingen. Jag vill dock ta kulturutskottet i för-

svar och säga att de har jobbat väldigt duktigt och varit kreativa och försökt 

hitta en lösning till landskapsregeringen, men hela det här ärendet är lite lus-

tigt med tanke på att lagförslaget går ut på att det ska var kvar, strängeras och 

utvecklas. Man ska rapportera in hur många apparater man har, mobiltelefo-

ner och datorer med TV-mottagare. Samtidigt som vi behandlar det så kom-

mer regeringen in med ett meddelande som säger att vi inte ska ha någon TV-

licens utan vi ska ha en annan funktion och finansiering som man kallar pub-

lic service. Jag anser att det klokaste skulle vara att vi helt enkelt skulle för-

kasta lagförslaget och sända det tillbaka till landskapsregeringen och säga: 

Gör om! Gör rätt! Kom in snabbt med ett nytt förslag! Det skulle enligt mig gå 

ut på att det ska finansieras via budgeten istället.  

Det finns många bekymmer med det betänkandet som vi har framför oss 

idag. Framför allt är det ett, utskottets nya tolkning av vad en avgiftspliktig 

televisionsmottagare är. Det är från och med att den här lagen går i kraft, en 

anordning som huvudsakligen används som televisionsmottagare. Det bety-

der alltså att det ger en otrolig öppning för tolkning. Är det så att det finns en 

familj någonstans på Åland som har en stor färgscreen TV på sin vägg som 

barnen spelar dataspel på tre-fyra timmar per dag och familjen ser på nyhet-

erna halv nio på kvällarna. Då används TVn huvudsakligen till att spela data-

spel med. Då ska man inte betala avgift för den. I alla tänkbara olika former 

finns det rum för en tolkning. Är det så att du har en dator med TV-kort i som 

hittills har varit avgiftsbelagd, kan du med den här nya lagen säga till TV-

kontrollanten att Nej, jag använder den här datorn huvudsakligen till att 

jobba med, ibland tittar jag på TV, men inte huvudsakligen.  

Det här lagförslaget kommer alltså, om det går igenom, att göra det nästin-

till omöjligt för en TV-kontrollant att bedöma om det här huvudsakligen an-

vänds som en TV-mottagare och det kommer också att göra det väldigt kom-

plicerat. Det är en av orsakerna till varför jag också inte anser att jag kan stå 

bakom det här utskottsbetänkandet utan jag har reserverat mig och jag före-

slår att det ska förkastas och skickas tillbaka. Egentligen är huvudsaken det 

som jag principiellt är mycket emot, TV-licensfinansiering, även emot försla-

get om den nya public serviceavgiften, som jag inte har fått höra eller debat-

tera ännu.  
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Jag ser för det första att det är väldigt fel att en TV-licens, eller public ser-

viceavgift går per hushåll. Ett hushåll består ibland av många personer och 

ibland av en person. I mitt hushåll är vi två personer som tjänar ganska bra, 

båda två betalar väl ibland mer i skatt än vad många andra tjänar. Det bety-

der att vi betalar 110 euro per år idag för en TV-licens medan en ensamstå-

ende pensionär, en ensamstående ensamförsörjare, som förtjänar mycket 

mindre, betalar 220 euro. Det systemet anser jag att är väldigt orättvist. Är 

det så att politikerna har beslutat att public servicen är någonting som vi ska 

sköta gemensamt? Ja då ska vi också ta över ansvaret för finansieringen. Då 

ska vi göra det enkelt, som vi gör allting annat, som vi har och sköter gemen-

samt, alltså via budgeten. Sedan är det upp till oss politiker att fördela de re-

surser vi har. Att bara säga, nej det här har vi inte råd med utan vi måste ta ut 

en avgift av skattade pengar och av våra ålänningar, köper jag inte. Det har 

jag varit emot sedan 1999 och det tänker jag fortsätta kämpa emot så länge 

jag bara kan.  

Det var grundorsaken till varför jag inte kunde acceptera lagframställning-

en. En lagframställning som går ut på att från landskapsregeringens sida göra 

det svårare och besvärligare och mer polisstatsamhälle, med kontrollant, re-

gister, med allt vad televisionsmottagare osv. heter, kan jag inte acceptera. 

Jag kunde inte heller acceptera utskottets förslag, som jag ändå tyckte att re-

sonerade rätt. De ville inte göra det strängare, men det betyder att det har 

blivit mycket öppnare för tolkning.  

Jag ska inte bli så långrandig här idag, jag vill bara säga att jag i tredje be-

handling kommer att föreslå att det här lagförslaget ska förkastas och att man 

skickar tillbaka det till landskapsregeringen, att de så snabbt som möjligt 

kommer med en ny framställning. Den kan bygga på den diskussion som 

kommer om mediapolitiska programmet så blir det rätt väg. Sedan kommer 

säkert någon och säger att vad händer nu med EU-böterna, är du beredd att 

ta ansvaret för det. Då svarar jag att jag inte tror att vi får EU-böter. EU har 

betydligt mycket större problem idag, med Grekland, Portugal, Italien, utbe-

talda pensioner till personer som har varit döda i många, många år. Det är 

någonting som är betydligt mer allvarligt än att vi inte har fått implemente-

ringen gjord. Visar vi att vi jobbar på det och att det finns tekniska frågor som 

vi måste lösa kommer inte EU-böterna, enligt mig i alla fall, att dimpa ner 

som någonting som vi måste betala. Förmodligen blir det en stor process av 

det också skulle jag tippa. Tack, fru talman! 

Ltl Johan Ehn, replik 

Fru talman! Först till finansieringen, vi är helt överens med ltl Karl-

ström från utskottets sida. Finansieringsmodellen måste förändras, det 

är vi alla överens om, men vi tog inte på oss från utskottets sida att för-

söka skapa en ny modell i utskottet. Det skulle vara att ta på oss alltför 

mycket av beredningsarbetet och därför valde vi att inte göra den biten.  

När det gäller tolkningsproblematiken är det så som ledamot Karl-

ström säger att det kommer att uppstå tolkningsproblem, men det har vi 

också redan idag, med nuvarande lagstiftning. Det som utskottet ville 

försäkra sig om var att vi med den här lagstiftningen åtminstone inte 

skulle utvidga begreppet, vad som menas med televisionsmottagare.  

Jag återupprepar från min sida och jag tror också från utskottets sida 

att det handlar om att se till att ärendet kommer vidare vad gäller be-
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redningen av en ny finansieringsmodell. Det här är att se som en över-

gångstid. Motivet är klart och tydligt att vi hade hot om böter över oss 

och det kan man bedöma olika. Det har jag stor respekt för. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Fru talman! Till finansieringen, en djup suck. Vi ser olika på det. Skulle 

vi ha förkastat den här lagen skulle det gamla systemet fortfarande gälla. 

I det gamla systemet är det mycket mindre tolkningsmöjligheter. Där 

står det att det ska vara en apparat som kan ta emot rymdsignaler från 

etermedia, exempelvis en dator med ett TV-kort är en TV. I det här för-

slaget är en dator med ett TV-kort inte en avgiftsbelagd televisionsmot-

tagare. Huvudsakligen använder man datorn till något annat än att tittar 

på TV med. Det här förslaget som utskottet kommer med öppnar upp för 

en betydligt vidare tolkning, vilket gör att jag kan tänka mig att många 

som har ekonomiskt svårt och ska fundera på om man har råd att sätta 

220 euro av sina skattade pengar på den här avgiften säger att de inte 

använder den här som en huvudsaklig TV-apparat. Man använder den 

som dataspelsmaskin. Sålunda låter man bli att betala sin avgift. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Fru talman! Visst är det så att tolkningsproblemen får du oberoende. 

Sedan ska du lägga till att med dagens lagstiftning så är övervaknings-

problemen med det exempel som ledamot Karlström nämner, ganska 

stora också. Har du en TV-apparat i traditionellt snitt, om vi säger så, är 

det svårare att bortförklara det än om du har en dator som står på ett 

skrivbord. Det är nästan omöjligt ur övervaknings synvinkel att komma 

fram till om det är en mottagare eller inte. Du har samma problem i 

dagsläget också. Jag ser inte att vi gör någon förändring på den grunden. 

Bakgrunden till skrivningen är klart och tydligt den att man ser till att 

begränsa så att inga nya avgiftspliktiga apparater kan komma in i bilden.  

När det gäller finansieringsmodellen kan jag säga att jag personligen 

sympatiserar långt med den finansieringsmodell som ledamot Karl-

ström också företräder från talarstolens sida. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Fru talman! När jag läser 28 § så står det att en avgiftspliktig televis-

ionsmottagare är en anordning som huvudsakligen används som televis-

ionsmottagare. Som jag ser det idag så finns det egentligen bara en ma-

skin som är en sådan. Det är den gamla SLOT TV, som man egentligen 

inte kan koppla en dator till. Den används till att titta på TV med. Alla 

moderna flatscreen TV-skärmar kan du se på TV med. Kopplar du in en 

dator med TV-kort kan du se på TV med den, men du kan fortfarande 

använda den till att spela spel med eller använda den för din yrkesutöv-

ning. Sålunda öppnar du upp för en vidare tolkning av det här begrep-

pet.  

Som jag ser det så från och med nu tills lagen går i kraft tills man 

lyckats ändra finansieringssystemet, vilket kan ta ett år eller mera som 

ledamot Barbro Sundback sade, gäller TV-licens om du har en tjock-TV 

hemma. Alla nyare modernare TV-apparater kan du göra mycket annat 

med, det öppnar upp för en tolkning. När TV-kontrollanten kommer kan 

du hävda att du inte huvudsakligen använder den som TV-mottagare, du 
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använder den i huvudsak för något annat. Tjock-TV-apparater kan man 

inte göra mycket annat med än titta på TV med. Tack, fru talman!  

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Ltl Olof Erland 

Fru talman! Ska man betala för tjock TV är det väl närmast museiavgift. Det 

är inte många som är kvar i bruk. När den här frågan remitterades var det en 

ganska vidlyftig debatt om allehanda radio- och TV-frågor. Det har väl kom-

mit till rätta skulle jag säga i kulturutskottet på ett bra sätt. Man har tagit den 

pragmatiska inställningen som jag har förordat i det här fallet, att det alltså 

kommer ett direktiv från EU som vi omfattas av eftersom vi är anslutna till 

det. Där definieras både sändning och mottagning på ett särskilt sätt. Då är 

det de elektroniska signalerna, vågorna, som kommer via rymden till olika 

apparater.  

I det här fallet har man löst det på ett bra sätt, med två förändringar. 27 § 

avser antalet apparater som är onödigt. En sak i 28 § är jag lite fundersam till 

efter att ha hört ledamot Fredrik Karlström, som resonerar på ett sådant sätt 

att man måste tänka efter. Det står ”anordning som huvudsakligen används 

som televisionsapparat”. Säger man att man på en TV gör annat, tittar på 

foto, film, spelar spel osv. är det en viss tolkningsfråga. Man kan gå till lag-

stiftningen och försöka se hur det ska tolkas. Skulle man säga ”som huvud-

sakligen är avsedd att användas som TV” skulle man komma lite närmare, 

eller ”som huvudsakligen kan användas”. Jag ser att ledamot Ehn bekymrat 

eller vad det kan vara, ruskar på huvudet, men jag tycker att det skulle vara 

ett förtydligande eftersom det här måste ses som en lag där utgångspunkten 

är direktivet och där vi så småningom kommer till andra lagstiftningsord-

ningar och definitioner. När man sätter den här lagen i kraft betyder det att 

man går vidare med samma system som hittills under den här övergångspe-

rioden, när man funderar på ett annat system.  

Med det ska jag gå över till det andra rätt kort för det hör kanske inte till 

ärendet, men det behandlas här. Utgångspunkten är den att om vi ändrar vårt 

system kan man för den enskilde TV-tittaren eller TV-mottagarinnehavaren 

gå från 220 euro per licens till 180. Det är ungefär vad det handlar om i reda 

pengar, 400 000-500 000 euro totalt sett. Det betyder pengar som kan an-

vändas för public serviceproduktion som alla är med och betalar.  

Förslagen som har diskuterats är en mediaavgift för det första där man ska 

bevisa att man inte har en apparat. Det har sedan stött på motstånd åt-

minstone från liberalernas sida, inte för att vi var emot en förändring utan för 

att den konstruktionen var tveksam. Nu har man alltså gått in för en public 

serviceavgift som betyder att alla är med och betalar. Där är det så att det 

finns frågor som måste redas ut och som inte faller på plats utan vidare. Det 

gäller lagstiftningskonstruktionen, kontrollen, regelverket och fördelningen. 

Jag läste i tidningen häromdagen att man diskuterar undantag för public ser-

viceavgiften för personer som t.ex. är synskadade och det är klart att en syn-

skadad har begränsad möjlighet att se TV beroende på, men kan ta del av ra-

dio och public serviceprogram. Kanske vi kan diskutera att produktionen av 

public service skulle intensifieras för dessa grupper, som inte kan ta del av 

det. De är klart att ett undantag är någonting som bör diskuteras.  
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Till den delen har vi å andra sidan det som ledamöterna Karlström och 

Ehn båda var inne på, skattefinansiering. Den stora fördelen är den att då 

fördelar man de här bördorna, möjligheterna eller betalningen. Den som har 

medel betalar. Det är en vanlig konstruktion i vårt samhälle. Invändningen 

mot det är public serviceproduktionen, de som gör program, men det är inget 

problem idag.  

Vi får som budgetmakare, som allmänhet, tåla den public serviceprodukt-

ion vi har och där är det resurser, lagstiftning, regelverk, styrelser, kanske 

förvaltningsfrågor osv. och privata aktörer framför allt, som jag tycker att ska 

komma in i diskussionen, när man beställer, för samhällets resurser, pro-

gram. Man har alltså upphandling av program. De som gör program, men 

inte får dem sålda till public serviceorganisationen har programmet och kan 

sända det med sponsorer osv. Där har vi en annan diskussion, det hör inte till 

det här betänkandet.  

Som sagt, på ett enkelt sätt kan man göra en liten precisering i 28 § med 

motiveringen att undvika gränsdragningsproblem och tolkningar, dvs. en ap-

parat som huvudsakligen är avsedd som televisionsapparat. När det gäller en 

dator är den huvudsakligen inte avsedd som televisionsapparat, men man 

kan ta in bilder och det borde ändå vara klart i det fallet. Den här definitionen 

klarar inte ut en gång för alla utan den måste vara praktisk tillämpbar. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Fru talman! Vad gäller 28 § är det nog bra, vi är för det här resone-

manget om det finns tolkningsmöjligheter som är vidare än vad utskot-

tet har tänkt sig. Det är mycket möjligt att vi inte i utskottet har hunnit 

vrida och vända på det ur alla synvinklar. För egen del tar jag gärna åt 

mig av diskussionen, förslagen som finns, för att kunna se hur vi kunde 

få det på ett annat sätt. De tankegångar som ledamoten Olof Erland 

förde fram faller väl i linje med utskottets grundtanke, dvs. det ska inte 

utvidgas utan det ska hållas som det är i dagsläget. Det är bra att vi till 

andra behandlingen, liksom ett annat ärende här idag, kan fundera på 

om det finns ett behov av att göra en smärre förändring eller inte. Det 

kan vi säkert hitta vägar till i salen. 

Ltl Olof Erland, replik 

Fru talman! Man kan säga att det utvecklas en praxis här att ändra i la-

gar som inte är så dumt. Tidtabellen och flera ögon ser det man bedö-

mer, så helt enkelt finns det argument, finns det acceptans så gör man 

det, annars får man konstatera att det här är avsikten med den här lagen 

oberoende. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Fru talman! Jag tror kanske att vi inte ska göra det till en alltför vanlig 

praxis att göra på det sättet. Tiden har varit en inverkande faktor på det 

arbete som utskotten gör, så absolut kan man se till att ha det här också 

med som en arbetsmetod. Det viktiga är att vi får fram en lagstiftning 

som håller hög kvalitet och som inte ska vara i alltför hög utsträckning 

tolkningsbar. Jag håller helt och hållet med ledamoten Erland i det fallet 

att när det är påkallat göra den här biten, men att göra det till någon 

slags praxis är något som kan gå lite väl långt. 
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Ltl Olof Erland, replik 

Fru talman! Till den delen tar jag tillbaka mitt förslag. Vi får se vad 

praxis blir. Normen ska vara att tänka efter före, innan det tänker man 

efter. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Den här praxisen är lite riskfylld på det sättet att stora ut-

skottet blir alldeles utarbetat inför midsommarhelgen. Det vore olyck-

ligt. För övrigt stöder jag preciseringen som kollegan Erland anförde, 

precis som utskottets ordförande. Vi borde ta det i andra behandling. 

Orsaken till min replik är att det här får vi ändå se som en tillfällig över-

gångslagstiftning. Jag undrar om vi så småningom kunde bli överens om 

att det här är en så svår problematik, att få rättvisa avgifter, att vi får gå 

in för en skattefinansiering av public service för att det ska fungera 

överhuvudtaget. Det är min personliga åsikt, men jag skulle gärna höra 

kollegan Erlands syn på det. 

Ltl Olof Erland, replik 

Fru talman! I den här frågan har jag funderat hit och dit och just med 

public service, att det skulle inskränka på det. Det finns exempel på la-

gar där man binder upp budgeteringen på ett sådant sätt att man har en 

summa som man indexjusterar. Sedan kan man säga att lagtinget alltid 

har budgetmakt. Jag utgår från att de åländska väljarna är så kloka att 

de också i fortsättningen väljer förnuftiga lagtingsledamöter och har 

man det som utgångspunkt är risken ganska liten. Man har en sorts lag-

stiftning med budgetindex, men inte särskilda avgifter utan över budget, 

det är det som är det knepiga, vad man vill. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! När vi diskuterar det här med skattefinansiering måste vi 

vara medvetna om att det finns en stor orättvisa inbyggd i det också. Jag 

har nu kommit till att det är den mest rimliga vägen. Då får vi också från 

politiskt håll bestämma hur stor public service vi ska ha. Det är att ut-

trycka en verksamhet som bekymrar mig mycket, särskilt när vi ser på 

den svenska mediamarknaden där den kommersiella ibland är mera 

public service än vad public service är. Problemet vi har är alltså att åt-

skilliga televisionsinnehavare, alla våra sommarålänningar, slipper 

egentligen delta i finansieringen. Det hittar vi antagligen ingen lösning 

på.   

Ltl Olof Erland, replik 

Fru talman! Nej, det är ingen lätt fråga. Det är alltså public servicedi-

mensionering. Vi har idag ungefär två miljoner eller något sådant. Det 

visar att vi idag har ett system där vi finansierar verksamheten men på 

ett ineffektivt sätt, dvs. alla betalar inte och vi får inte ut så mycket vi 

kan av pengarna. Det här med privata bolag skulle jag gärna vilja ha in i 

diskussionen. De är producenter och vad de producerar bestämmer de 

inte enbart enligt pengarna, får de betalt för en produktion så kan det 

mycket väl uppfylla public servicekraften och det blir en konkurrens 
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mellan ett kanske offentligt ägt och de privata. Det ser jag som en fram-

komlig väg. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Fru talman! Trots den smärre förändringen, om den blir, kommer jag 

ändå att hävda att det här lagförslaget ska förkastas och att landskapsre-

geringen ska komma med ett nytt förslag. Jag tog bara upp i mitt anfö-

rande det problematiska som 28 § ställer till med. Ändrar man eller inte 

eller ändrar lite som ledamot Olof Erland föreslår, är det fortfarande så 

att en dator med ett TV-kort i huvudsak inte är en TV. Vill man då slippa 

betala TV-licensen under ett och ett halvt år hävdar man bara att man 

inte har en televisionsapparat som huvudsakligen ses på TV med. Det är 

intressant att höra att skattefinansieringsmodellen mer och mer vinner 

mark. Den har diskuterats från min sida sedan 1999. Droppen urholkar 

stenarna och jag känner att det snart är hål. Tack, fru talman! 

Ltl Olof Erland, replik 

Fru talman! Ändå, en ändring av 28 § kan ju ledamot Karlström hålla 

med om att blir lite, lite bättre om tolkningen blir lite klarare. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Fru talman! Om det är det man är ute efter kan jag hålla med om att det 

blir så. Är man däremot ute efter att få bort TV-licenssystemet spelar det 

ingen roll. Det är snarare så att förändringen som utskottet har gjort och 

om ledamot Olof Erlands förslag kommer in, kommer enligt mig att leda 

till att fler kommer att säga upp sin TV-avgift under det kommande året 

för det finns möjlighet till det. Det har de sin lagliga rätt att göra om de 

ser på sina televisionsprogram t.ex. via sin dator. Det här är ett problem 

som nästa landskapsregering får ta tag i och finansieringen av Ålands 

radio kommer att få lida av det här till slutet. Det är bara ett steg till så 

att jag får rätt, att det blir skattefinansiering, det är det enda rätta på 

sikt. 

Ltl Olof Erland, replik 

Fru talman! När det gäller 28 § ska vi väl sova på saken, men när det 

gäller skattefinansieringen blir det att sova några nätter och tänka efter 

ordentligt. Det finns fördelar och nackdelar, alla är inte överens om att 

det är den modellen som gäller och vi ska också få en bred acceptans för 

ett landskapsägt public servicesystem och – finansiering. 

Talmannen 

Replikväxlingarna är avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! För det första vill jag säga att jag kommer att stöda ledamot Karl-

ströms förslag till förkastande av den här framställningen. Delvis av samma 

motiv som ltl Karlström framförde, men sedan av ett alldeles särskilt motiv. 

Det är att landskapsregeringen nu med den här lagen ska bli registeransvarig 

för vad folk har hemma för apparater. Hela registret och dess upprätthållande 
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och kontroll är att gå alltför långt när det gäller landskapsregeringens rätt att 

kontrollera vem som har televisionsapparat eller televisionsmottagare. I den 

här framställningen så förs ett ganska långtgående resonemang om register-

rätten, som landskapsregeringen nu är beredd att ta på sig.  

Om man lite läser mellan raderna så har nog lagberedaren lagt in några 

brasklappar. Det är tydligen en lagberedare som vet vad den skriver om och 

man kan läsa på sidan 57 i det andra kapitlet om att det kan vara så att det 

här strider mot grundlagens 10 § 1 mom. om vars och ens privatliv, heder och 

hemfridstryggande. Jag ser inte att den här verksamheten är i behov av en 

sådan långtgående kontroll och ett sådant intrång i de åländska hemmen att 

någon landskapsanställd ska knacka på dörren, komma in och fråga hur det 

är med apparaterna i det här huset. Ska alla komma och bära fram sina tele-

foner i tur och ordning då och de ska registrera allting.  

Enligt det här ska televisionsinnehav vara i ens namn. Television kan man 

se på på många sätt, personbeteckning, affärs- och samfundssignum, adress, 

hemkommun, antalet televisionsmottagare som innehas och används samt 

andra uppgifter som behövs för att fastställa avgiftsskyldigheten och sköta 

övervakningen. I registret bör uppgifter införas för såväl fysiska som juridiska 

personer. Har ni faktiskt tänkt efter? Är det ett sådant samhälle som liberaler 

och center och resten vill leva i, moderaterna? Den här privata integriteten 

brukar stå högt här i salen, ett värde som särskilt ska slås vakt om.  

Jag kommer, fru talman, aldrig över min döda kropp att godkänna ett så-

dant här förslag. Ingen ska komma in till mig, ingen myndighetsperson från 

landskapsregeringen och börja registrera vad jag har för apparater eller ma-

skiner i mitt hem. Det vill tydligen majoriteten ha. Inte får man stiga in över 

tröskeln ens. Näpp, det får man inte, men den registeransvariga kommer att 

medge det.  

Fru talman! Jag tänker till och med reservera mig i slutbehandlingen mot 

en sådan här utveckling. Det är faktiskt lite Östtyskland över det hela. Det 

finns en bra film om apparaterna i den regimen. Nej, fru talman, så här ska vi 

inte utveckla Åland. Landskapsregeringen ska inte ha den här registerrätten 

och ansvarigheten och man ska inte gå hem till folk och börja registrera och 

kontrollera vem som har televisionsapparater och i vilken form.  

Förändringen som utskottet har gjort kommer att, som jag ser det, göra det 

ännu svårare att bedöma vad en televisionsapparat är, eller kanske inte är. I 

vilka situationer ska den klassas som en televisionsmottagare, eftersom det 

inte bara är frågan om en teknisk konstruktion utan det är frågan om hur 

mycket man använder den här apparaten som televisionsmottagare. Det är 

två rekvisita, dels alltså ska man konstatera att är det här en televisionsappa-

rat, det har inte blivit något lättare med det här betänkandet. Det finns alla 

möjliga apparater idag som har televisionssändare i sig. Jag, som är känd för 

att jag inte har television i den traditionella formen, tittar dagligdags på TV-

program på min dator, men jag kommer naturligtvis inte att uppge det när 

den här människan ska knacka på dörren, nej jag har ingen televisionsappa-

rat överhuvudtaget och kom inte in hit, det anser jag att är hemfridsbrott.  

Inte kan vi ha det på det här viset. Nu måste den här framställningen för-

kastas. Inte går EU under om vi inte kommer in med den här lagstiftningen 

enligt deras tidtabeller. Så, fru talman, det om den saken. Inga register på 

landskapsregeringen, ingen kontroll av privata hushåll och deras innehav av 
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olika apparater och inte den här skrivningen som kulturutskottet heller före-

slår. Det gör det ännu mer invecklat.  

Den framtida finansieringen av public service är det så att vad vi har är ra-

diobolag som producerar radioprogram. Frågan är om det ska finansieras 

med licens, det anser vi, ja, programverksamheten ska finansieras med licens. 

Det får inte bli såsom någon ledamot har sagt åt radioreportern att om ni un-

gefär uppmärksammar oppositionen lite mindre så kan det bli mera pengar 

till radioverksamheten. Blir den skattefinansierad kommer det alltså att fin-

nas möjligheter för politiker, som av någon anledning vill åt media, att utöva 

påtryckning. Däremot det som gäller televisionsverksamheten och upphovs-

rätterna kan skattefinansieras, det behövs inte public servicebolag för att 

sköta det.  

I alla regeringar tar man ställning till vilket utbud det ska vara som med-

borgarna har rätt till för att bli informerade och kunna följa med samhällsut-

vecklingen och ha underhållning osv., osv. Själva programverksamheten 

borde nog fortsättningsvis finansieras med licens eller avgifter och om man 

gör så att man för över en del av verksamheten och kostnaden på regeringen 

så borde den kunna halveras säkert till 100 euro. Det beror på hur omfat-

tande den ska vara. Man kunde till och med fundera på om delar av sänd-

ningstiden kunde användas för privat verksamhet eller t o m med reklam om 

man vill söka finansiering. Skattefinansiering av programproduktion i public 

service tycker jag inte att man ska ha. Tack, fru talman! 

Ltl Johan Ehn, replik 

Fru talman! Vad gäller kontrollantens rättigheter finns ingen skillnad 

vad jag kan se, jämfört med dagens lagstiftning. Den styrs av 31 § i lag-

förslaget och där finns ingen rättighet att gå in utan rättighet att på be-

gäran ge information. Det finns alltså ingen rättighet att gå in i ditt eller 

någon annans hem enligt min uppfattning som det står i 31 §. Hittar le-

damot Sundback något annat kan det vara bra att lyfta fram den biten.  

När det gäller att ha ett register kan jag förstå resonemanget fullt och 

fast. Samtidigt är det så att jag redan idag ska anmäla om ett innehav 

och sedan skickas det automatiskt varje år ut en avgiftsavi och utgående 

från det har man också fört ett register redan tidigare. Det är alltså att 

hålla fast vid det vi har i dagsläget. Den framtida diskussion blir mycket 

intressant och jag har inte samma åsikter som ledamoten Sundback. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Eftersom man ska betala en avgift för att man innehar tele-

visionsmottagare så finns det ett visst kontrollsystem. Det som har varit 

fel på Åland är att själva uppbörden inte har varit effektiv och det har 

man inte skött på rätt sätt. Man borde för länge sedan ha gått in för 

samma system som man har på Färöarna. I det här fallet ska man alltså i 

varje detalj granska vad det finns för apparater hemma hos folk, både 

fysiska personer och juridiska personer. Hur det ska gå till framkommer 

inte här, men man ska ju ha reda på en massa saker. Jag räknade upp 

det. Ja, det går för långt, vi kan inte ha det så, vi kan inte ha ett sådant 

system helt enkelt. Det passar inte ihop med vår uppfattning, åt-

minstone inte med min personliga integritet och hur det ska skyddas. 
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Ltl Johan Ehn, replik 

Fru talman! Det som är det intressanta är att det är exakt samma som 

gäller idag. Samma uppgifter anmäler man idag till den som är uppbä-

rare av avgiften idag, dvs. posten. Exakt samma uppgifter begär man in 

idag. Det finns ingen skillnad mot dagens läge. Tillbaka till visionen att 

det skulle komma in folk stövlandes och söka i någons hus och hem, jag 

skulle vilja veta med stöd av vilken paragraf i den här lagen som nu lig-

ger här, som man skulle kunna göra det, det var också det som ledamo-

ten Sundback var inne och försökte säga. Jag har inte hittat det. Jag hör 

också till dem som tycker att den personliga integriteten är väldigt vik-

tig.  

Jag inser också att om man ska få någon typ av avgifter, såsom den 

här licensavgiften i framtiden som ledamoten Sundback själv föresprå-

kar, måste man ha just de här uppgifterna, namn, personnummer och 

adress. Det som fanns ytterligare finns i 27 § beskrivet. Jag ser inte att 

det finns något annat än normala uppgifter eftersom vi strök det här 

med antal. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Man ska alltså uppge antalet televisionsmottagare, så står 

det i detaljmotiveringen och det är inte ändrat. Inte i detaljmotivering-

arna! Det finns allt kvar det. Det behövs alltså, ”andra uppgifter som 

behövs för att fastställa avgiftsskyldigheten och sköta övervakningen”. 

Jag håller inte med om att det är samma som vi har idag utan det här 

ger myndigheten betydligt större befogenheter. Så är min uppfattning. 

Jag tycker inte att vi ska ha den här utvecklingen. En sådan här licens-

avgift för radion kan bra fungera som en sådan här mediaavgift, men det 

ska alltså vara uttryckligen för radion och då går den till alla hushåll. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Fru talman! Jag är förstås glad att ledamot Sundback är med mig om att 

förkasta lagen. Däremot är vi inte riktigt överens till orsaken varför. Jag 

är överens om att registret är helt i onödan, men det är för att jag anser 

att det inte ska finnas någon licens, den ska tas bort. Om man fortsätt-

ningsvis vill, som ledamot Sundback, ha någon sorts licens för produkt-

ionen måste man givetvis ha något sorts register. Är det så att man ska 

tvingas betala den här avgiften för produktionen om man inte lyssnar på 

den blir det också fel. Enda sättet vore om det var en frivillig radiolicens, 

det kan jag köpa. Man vill så jättegärna stöda den public serviceprodukt-

ion som Ålands radio levererar. Så gör man t.ex. i USA, där finns det fri-

villig public serviceverksamhet på TV-sidan där man har insamlingsga-

lor, man uppmanar folk och berättar varför det är så viktigt att den 

finns. Det är en frivillig avgift som man betalar. Däremot är det inte, 

som ledamot Sundback sade, att det här registret kommer att fyllas på 

av all den här informationen, för det tog faktiskt utskottet bort. 
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Exemplet med USA är väldigt belysande. I USA är public 

service helt marginaliserat. Amerikanarna är kanske bland det mest vil-

seledda folket i världen vad gäller både politisk information och inform-

ation om omvärlden, så det är ett ganska bra exempel om man vill 

minska på public services betydelse, som ett demokratiskt viktigt in-

strument. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Fru talman! Det jag försökt säga i mitt replikskifte var att man inte kan 

vara både emot registret och för en finansiering via licenssystemet. Det 

bästa sättet är, om man vill värna om public service, att ta det via skat-

ten. Argumentet att det finns politiker som vill styra över public service-

innehållet, som ledamot Sundback sade, ja det kan vi göra om det är li-

cens också. Då kan vi plötsligt halvera licensen eller ta en tiondedel av 

licensen, då är vi där och styr i alla fall. Det är ingen fara för public ser-

vice. Majoriteten av Ålands politiker har alltid velat ha public service 

och jag gissar att de fortsättningsvis vill ha det. Det betyder att om vi fi-

nansierar det via skatten behöver vi inte ha ett register, vi behöver inte 

ha kontrollanter, vi behöver inte ha eftervakningssystem, vi behöver inte 

skicka ut 40 000-50 000 fakturor per år. Det finns egentligen ingen för-

del med att ha licenssystemet kvar, eftersom det ändå är politikerna som 

bestämmer den avgiften. Då är det bättre att ta det via skatten. Då är 

alla med och betalar efter sin förmåga. Höginkomsttagare som jag själv 

och min fru behöver inte betala betydligt mycket mindre än en ensam-

stående pensionär. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Den här diskussionen lär fortsätta. Jag tror faktiskt på att 

det här förslaget om mediaavgift är en utveckling som kan vara bra för 

Åland, men den bör inrikta sig på att finansiera radioverksamheten, inte 

upphovsrätter och televisionssändningar och framför allt inte Smedsbö-

lesändaren. Den borde helt utgå från det här systemet. 

Talmannen 

Replikväxlingarna är avslutade. 

Ltl Johan Ehn 

Herr talman! Några ord kring registerföringen. Det som utskottet har erfarit 

gällande registerföringen är att det är en kodifiering av nuvarande system. 

När det gäller vilka uppgifter som ska antecknas i registret, har utskottet gjort 

en förändring både i detaljmotiveringen för 27 § och också när det gäller 35 § 

registerinnehåll, så att antalet televisionsmottagare skulle vara det enda som 

skulle behöva antecknas till för fysiska och juridiska personer som bedriver 

inkvarteringsrörelse, eftersom man i dagsläget har ett sådant avgiftssystem 

att man betalar för en grupp av fyra, om jag minns rätt. Har man fler än fyra 

betalar man ytterligare en licens. Därav begränsar vi just utgående från det 

resonemanget som ledamot Sundback var inne på, varför skulle landskapsre-

geringen behöva veta hur många apparater som jag har? Det är beaktat här.  

När det gäller de övriga bitarna, 1, 2 och 3 punkterna är det sådana uppgif-

ter som behövs för att överhuvudtaget kunna driva in dem. Det blir svårt om 
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jag inte vet namnet och personbeteckningen på personen, hur ska jag då 

kunna driva in dem, vet jag inte adressen kan jag inte heller göra det. Punkt 5 

Andra uppgifter som behövs för att fastställa avgiftsskyldigheten kan vi föra 

ett resonemang om vad egentligen skulle innebära. Att påstå att det skulle 

vara en förändring mot dagens system är ett konstigt. Är man en förespråkare 

av ett licenssystem måste man på ett eller annat sätt veta till vem man ska 

skicka avgiften, då behöver vi ha uppgifterna oberoende vem som bär upp av-

giften. 

Som sagt var, utskottets uppfattning har varit och är fortfarande att det 

som föreslås är enbart kodifiering av det som görs i dagsläget, man gör det så 

rätt som man bara kan göra det. Man ser det som en övergång. Vad sedan gäl-

ler 28 §, som både ledamöterna Karlström och Erland var inne på, kan man 

fundera på formuleringen, vore det bättre att skriva namnordning som är av-

sedd att användas, det kan också finnas andra möjligheter. Vi har på oss till 

morgondagen när vi har andra behandlingen. Jag ska försöka titta på det här 

och föra ett resonemang med övriga här i salen kring de bitarna. Vi ska för-

söka få en lag nu, som är så korrekt som det bara är möjligt. 

Talmannen 

Ingen replik är begärd. Begäres ordet? 

Diskussionen är avslutad. 

Väcks förslag om remiss till stora utskottet? 

Ingen remiss. Ärendets första behandling är avslutad. 

Fortsatt enda behandling 

14 Förslag till första tilläggsbudget för år 2011 

Finansutskottets betänkande (FU 6/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 19/2010-2011) 
Ltl Carina Aaltonens m.fl. finansmotion (FM 79/2010-2011) 

Fortsatt diskussion och efter det vidtar detaljbehandlingen.  

Kvar på talarlistan är lagtingsledamöterna Barbro Sundback och Johan Ehn,  

Diskussion. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Så här några dagar efter den stora champagneauktionen kom-

mer vardagen emot. Vi har väl alla gått lite i ett rus och mycket har hänt som 

har varit både fantasieggande och spektakulärt och på många sätt framgångs-

rikt för Ålands synlighet i världen. Jag är väldigt glad över att minister Britt 

Lundberg är här i salen för jag skulle gärna vilja höra hennes synpunkter, 

men också andras, på vad som har skett, framför allt hur lagtinget tycker att 

det här ska skötas i framtiden.  

Finansutskottet har ganska kortfattat behandlat tilläggsbudgeten i den här 

frågan och detaljmotiveringarna där är ganska kortfattade. Under året som 

har gått har frågan dykt upp i många olika sammanhang och jag har uppfattat 

att regeringens ambition har varit att genom champagnen göra Åland känt i 

världen, alltså skapa synlighet och marknadsföra Åland via världens äldsta 

champagnefynd. Onekligen en väldigt attraktiv brand kan man säga. Cham-

pagne förknippar man med både lyx, elegans och ett lättsamt liv, överklass 
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och aristokrati. Champagnen symboliserar ett liv som de flesta på något sätt 

föreställer sig är ett väldigt angenämt liv.  

Synligheten har jag uppfattat att är det primära. Sedan kommer frågan om 

kommersialisering in i bilden ganska tidigt, att man skulle sälja delar av forn-

fyndet. Då vill jag börja i den ändan. Om man ska sälja någonting av all-

männa medel brukar det vara så att det ska ske som vtm Gunnar Jansson sä-

ger, under lagarna, vi ska följa lagstiftning eller avtal i budgeten. Här är det 

väl ganska fritt skapande som har gällt.  

Det första man ska fråga sig när auktionen är över och man tänker ta nya 

steg i processen att utnyttja champagnen för Ålands synlighet, är hur mycket 

har det här projektet hittills kostat Åland och skattebetalarna. Vi har uppgif-

ter som jag inte vet om stämmer och därför är jag glad att ministern är här 

och vi kan få dem verifierade. Vi hade en tilläggsbudget på 113 000 i höstas 

och sedan har det tillkommit lite mer och i den här tilläggsbudgeten är det 

nästan 100 000. Direkta utgifterna kanske kan ligga på 300 000. Jag vet inte, 

jag hoppas att ministern kan redogöra för det. Till det tillkommer ett antal 

tjänstemän, jag har en uppgift på 10-12 tjänstemän som har jobbat med det 

här, hur mycket har jag ingen aning om och vad deras timpenning har varit 

går kanske inte att uppskatta, men det skulle ändå vara intressant att få veta 

vad det innebär i kostnader i arbetstid. Det här är ändå så viktigt om man ska 

bedöma auktionens resultat.  

Man har sagt att inkomsten som man får från auktionen ska gå till olika 

lovvärda saker som att förbättra Östersjöns vattenkvalitet, man ska slå vakt 

om marinarkeologiska fynd osv., men egentligen så finns det inget överskott 

ännu att fördela till de här projekten. Då måste man tänka att det ska tjänas 

in ganska mycket pengar innan det blir ett överskott som kan fördelas på de 

ambitioner man har.  

Det finns en annan sak som förvånar mig. Jag lyckades faktiskt komma till 

auktionen precis när de två vrakchampagneflaskorna skulle saluföras. Då 

uppfattade jag att priset ändå inte blev så högt som landskapets expert hade 

tänkt sig. Det har cirkulerat ett belopp som 50 000, till och med högre. Det är 

klart att det inte finns någon som kan säga vad priset skulle bli, men det kän-

des på något sätt som att man inte nådde det man hade tänkt sig från land-

skapets sida.  

Nu blev det så att det blev ett världsrekord och det var det som var det cen-

trala. Det blev världens dyraste champagneflaska som såldes i Alandica. Det 

var en gastkramande och spännande tillställning på många vis, men jag und-

rar om landskapsregeringen hade några ambitioner eller förväntningar på var 

priset skulle ligga?  

Det andra som jag som amatör reagerade på var att det tydligen var väldigt 

få som bjöd på de här flaskorna. Det centrala var väl att alla verkade glada 

och nöjda och det blev världsrekord. Vems världsrekord blev det? Blev det 

Ålands eller blev det Veuve Clicquots? Man måste hålla i minnet att det 

franska företaget har fått en väldigt stor och världsomspännande marknads-

föring tack vare Åland. Vilka avtal man har mellan landskapsregeringen och 

det här företaget vet jag inte, jag vet inte om det finns överhuvudtaget, men i 

fortsättningen borde kanske det företag som tjänar mycket på det här vara 

med i finansieringen av kostnaderna.  

Någon utvärdering av vad man har satsat och vad man har fått in och se-

dan om synligheten behövs. Jag har försökt titta på nätet och det fanns en 
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sammanställning på en åländsk hemsida. Där framställs Åland som en fin-

ländsk region, ibland med lite mera text. Jag tycker att det skulle vara väldigt 

väsentligt att se hur genomslagen i media av hur Åland har framställts inter-

nationellt, hur den bilden ser ut. Jag tycker mig uppfatta att det kanske inte 

är så som vi själva beskriver oss. Om det går ut att champagnefyndet finns i 

en finsk region eller i Finland, så missar landskapet ganska mycket av sin 

synlighet. Det finns säkert massor att analysera och jag menar inte att man 

ska göra något kollosalt stort arbete, men någon typ av utvärdering skulle 

vara väldigt viktig, särskilt med tanke på det fortsatta arbetet.  

Nu är det lite så med den här regeringen att det ofta saknas politisk styr-

ning. Vad man nu säger i tilläggsbudgeten är att man ska ta nya tag, men inte 

riktigt ändå vad målet är. Är det ökad synlighet? Synlighet av vad? Är det 

Åland som ett autonomt område med de och de kvalifikationerna? Hur ska 

man få fram det? Mitt intryck idag efter att väldigt tydligt ha sett på det här, 

är att det inte är så tydligt vad som har presenterats i internationella media. 

Jag har ingen helhetssyn så jag förhåller mig ödmjuk till det här och hör 

gärna på om ministern har mera exakt information att komma med.  

Summa, summarum, herr talman, om man ska säga som det är så har vi 

tills vidare satsat betydligt mera pengar än vad vi har fått in. Frågan är vad 

synligheten tillsvidare har fört med sig? Jag ställer mig lite skeptisk till om 

man ska fortsätta med champagneauktioner.  

Man ska också analysera ölet. Jag hade den uppfattningen att de redan 

hade analyserats av statens tekniska forskningsinstitution. Om det finns nå-

gon som har kommersiellt intresse av det så är det väl de som borde stå för 

den kostnaden.  

Experter och projektledare. Det kanske är värdefullt att i det här skedet 

tänka själv. Experter i all ära, men jag tror att ålänningarna är mycket bra 

entreprenörer. Socialdemokraterna har ju tyckt att det här ska skötas av PAF.  

Herr talman! Jag har flera förslag, men i alla fall ett som gäller synligheten. 

När champagnen presenterades en gång i tiden kunde man läsa i en av våra 

rikstidningar att man marknadsförde champagnen i Ryssland med anledning 

av att man visste att en tronföljare snart skulle födas. Det blev en formidabel 

champagneyra i Ryssland. Nu har vi ett grannland där vi väntar på att det 

snart ska födas en tronföljare. Jag tycker att det skulle vara betydligt större 

synlighet att behålla de här flaskorna, pricka in de evenemang som har 

världspublik med miljarder människor istället, ja, jag vet inte hur många som 

har följt det här. Om en tronföljare föds i Stockholm tycker jag att Åland ska 

vara beredd att under vissa villkor som gör att Åland blir väldigt synligt, 

skänka en flaska av den här champagnen. Ett annat tillfälle är de kungliga 

bröllopen, miljarder människor följer de här evenemangen, men då måste 

Ålands flagga synas. Då måste talmannen eller lantrådet vara med på evene-

manget. Det är synlighet. Inte tror jag så mycket på auktionerna i Marie-

hamn, men den som lever får se. Tack herr talman! 

Ltl Roger Slotte, replik 

Herr talman! Jag noterar att ledamot Barbro Sundback är inne på 

samma linje som jag framförde i remissdebatten, att hanteringen av 

vrakchampagnen borde skötas av någon annan än myndigheten. Jag är 

glad att champagneauktionen satte världsrekord och det verkar ha flutit 

på ett bra sätt trots den korta tid som stod till buds. De tjänstemän och 
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ministrar som har arbetat med detta ska ha en eloge för detta. Det är 

ändå viktigt att arrangemanget, som också ledamot Sundback påpekade, 

borde utvärderas eftersom försäljningen av en exklusiv champagne inte 

är en myndighetsuppgift. Den fortsatta hanteringen bör skötas av någon 

utanför förvaltningen. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det är inte första gången som ledamot Slotte och jag är 

överens. Det känns som ett tryggt samarbete. Nu upprepar man lite 

mantrat om att sälja champagne inte är en myndighetsuppgift. Det är en 

vacker omskrivning. Jag är rak på sak, jag säger att det finns bättre kun-

skap, bättre internationell kännedom, mera språkkunskaper, mera 

marknadsföringsmuskler inom PAF än inom förvaltningen. Sedan är det 

sant att det inte är en myndighetsuppgift, men vem är det då som ska 

sköta det? Det är det som är frågan. Nog kan man få ett internationellt 

auktionsbolag, men då förlorar vi hela synlighetsmöjligheten och möj-

ligheten att påverka det. 

Ltl Roger Slotte, replik 

Herr talman! Vid en utvärdering av arrangemangen bör man se över hur 

evenemanget kunde utläggas. I samband med det kunde man också 

överväga behovet av att utreda landskapets behörighet i fråga om alko-

hollagstiftning i det fall man upplever nu att lagstiftningen har varit be-

gränsande för evenemangets genomförande och eventuella utveckling. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det är säkert en viktig synpunkt, det sista, men för mig 

räcker det första skedet, att få en ordentlig genomlysning av kostnader 

och hur resultatet blev vad gäller själva synligheten av Åland. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Johan Ehn 

Herr talman! Visst märks det att det är val så småningom. Gårdagens debatt 

kring tilläggsbudgeten visade väldigt tydliga tecken på det. Centerns ledamot 

Runar Karlsson gick upp i talarstolen och skulle, som han sade, berätta san-

ningen. En sanning underförstått som skulle vara helt ny. På den moderata 

bänken blev vi ganska fascinerade över att man kan komma fram med den 

tanken att det här skulle vara något nytt. Just exakt den här frågan har vi dri-

vit under hela den här mandatperioden. Det är bra att den ekonomiska rea-

listen vakar, men visst känns det som att det är ett hugskott i sista minuten.  

Som jag sade så har tidigare frisinnad samverkan, nuvarande moderaterna, 

hela vägen lyft fram den ekonomiska situationen. Vi har lagt många konkreta 

förslag, vi var till och med inne i diskussioner direkt med regeringen under 

budgetarbetet hösten 2009. Ltl Runar Karlsson bortförklarar de tankegångar 

som moderaterna har framfört som lite strukturförändringar här och lite in-

besparingar där. Det är lätt, det är väldigt lätt att göra på det sättet. Vi trodde 

att när man jobbade med ekonomisk politik var det just strukturförändringar 

som skulle ge resultat kortsiktigt, men framför allt på längre sikt. Att sedan 

komma och säga att oppositionen i detalj ska redogöra för vad förslagen ger 

för ekonomisk effekt, samtidigt som man själv inte klarar av att komma fram 
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med förslag utan bara kallt konstaterar att lagtinget har bestämt, det är en 

svaghet som heter duga i politik.  

Det skulle också vara intressant att höra centerns partiordförandes åsikt 

om gruppmedlemmen i det här fallet, ledamot Runar Karlsson. Stämmer 

man in i den här kritiken om den senaste tidens ekonomiska politik, som den 

beskrevs från ledamoten Runar Karlssons sida. I så fall är det anmärknings-

värt att det inte kommer förslag till förändringar. Det är också anmärknings-

värt om det är så att ledamot Karlssons kritik klingar för ohörda öron, både 

utgående från att han själv har suttit i landskapsregeringen och nu också har 

deltagit t.ex. i behandlingen av detta i finansutskottet, men också här i salen. 

Ännu intressantare blir det när man kan konstatera att samtidigt som han 

kritiserar oppositionen i svepande ordalag, dvs. oss i moderaterna också, 

både för att lägga kostnadsdrivande förslag och förslag som inte leder till in-

besparingar, så lägger ledamoten själv åtminstone under den här senaste ti-

den, två frågor som jag tror att kommer att leda till kostnadsökningar. Den 

första var en valutasänkning av studiestödet, den andra var att en framtids-

ungdomsminister skulle inrättas. Båda dessa kräver vissa tilläggsresurser. In-

tressant i förhållande till den kritik som riktades mot oppositionen.  

Sedan kommer vi till det som blev riktigt, riktigt intressant på slutet. Det 

var att ledamot Runar Karlsson hade ett förslag till förändring av liggande 

tilläggsbudget. Inledningsvis lät det bra, man ville spara 400 000, men sedan 

kom följande steg. De inbesparade 400 000 används till något annat. Ja, 

bästa kollegor, sannerligen, i höst är det val! 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Det var tydligen ömma tår också hos moderaterna. Vi är 

här för att uttrycka åsikter oberoende om det är val i höst eller inte. Jag 

har tidigare uttryckt mina farhågor om ekonomin, långt, långt före valet. 

Jag är fortfarande orolig för den. Det var ett sätt att väcka och att för-

söka tänka till. Jag har inte kritiserat nuvarande regering, jag anser att 

man har gjort vad man har kunnat och använt de sparade pengarna, 

men någon gång måste man strama åt.  

Några detaljfrågor om valutasänkning av studiestödet. Tanken är att 

det ska vara kostnadsneutralt, man ska binda det till en valuta. Jag har 

ett exempel på det som jag kan ge åt ledamot Johan Ehn efter dagens 

session.  

Gällande ändringsförslaget är det en förändring om att överföra 

pengar från drift till investeringar.  Investeringen medför lägre drift. Det 

är så man ska föra politik, det är så det blir billigare, det är så man ska 

göra. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Faktum kvarstår. Det som sades från ledamoten Runar 

Karlsson igår var en kraftig kritik mot den förda politiken, en synnerlig-

en kraftig kritik. En politik som han själv har varit med och genomfört i 

majoritet, både sittande i lagtinget och som minister. För det andra och 

det som jag som ordförande för moderaterna på Åland reagerar på, är 

när kritiken riktas mot oss när vi faktiskt försökt lägga förslag på hur vi 

ska ta oss vidare. Om strukturella förändringar av både vårt samhälle 

som helhet och den verksamhet som bedrivs här i huset. Alla de förslag 
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som vi har haft finns dokumenterade och vi kan plocka fram dem när 

som helst, ledamoten Runar Karlsson, om du betvivlar dem. Naturligtvis 

inte på det sättet att vi kan konstatera att det i euro och cent leder till de 

här bitarna, men jag tror inte heller att den typen av politik är det som 

ska föras i ett läge där man har ett enormt underskott som ska redas 

upp. Då handlar det också om att föra långsiktig ekonomisk politik. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag säger det för sjätte gången, det var ingen kritik, det var 

ett faktum av siffror som finns i budgeten, som visar hur det var tidigare 

och hur det är nu. Okey, om sanningen är kritik så får man väl ta det 

som kritik, men det är sanning. Jag begriper som sagt inte hur det kan 

bli kritik. Det är också lite märkligt att diskussionen riktas mot mig, när 

det är finansutskottets betänkande som diskuteras. Som sagt ltl Johan 

Ehn, det är val snart. 

Ltl Johan Ehn 

Herr talman! Ja, ledamoten Runar Karlsson, om man själv i sitt anfö-

rande riktar svepande kritik mot t.ex. oppositionen, en opposition som 

jag också råkar vara delaktig i, naturligtvis måste jag ta upp diskussion-

en då. Jag kan inte bara sitta i min bänk och stillatigande titta på. Det är 

också konstigt om man redovisar fakta och inte redovisar någon väg 

framåt. Jag uppfattade väldigt tydligt att ledamot Runar Karlsson också 

sade att det är i kommande landskapsregeringar som vi ska reda upp det 

här. Är det då inte en kritik av förd politik om man ska reda upp en situ-

ation som nu har åstadkommits. 

Som sagt var, val har vi i höst! 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Det är val i höst och ska jag följa exemplet så borde jag höja rös-

ten. Dessvärre är jag lite hes så jag håller mig till etablerat manus sedan förra 

valet. Det är viktigt för lagtinget att utgå ifrån att lagtingsperioden inte är slut 

utan arbetet ska skötas och det vi behandlar idag är en tilläggsbudget. Jag ska 

ta upp några saker, bl.a. ltl Runar Karlssons inlägg igår som nog kan diskute-

ras. När det gäller tilläggsbudgeten ska jag fatta mig kort. Några saker är vik-

tiga. Det gemensamma för dem är långsiktigheten, det har inte med mandat-

period att göra, inte med månader fram till valet utan på lång sikt. Det jag lä-

ser i finansutskottets betänkande och det jag sade i remissen är att jag inte 

tycker om att man i en tilläggsbudget pressar fram ytterligare medel när vi 

har ett underskott. Det må vara hur angeläget som helst med investeringar i 

jordbruket, men det viktiga och det har jag också sagt tidigare, är legitimite-

ten, att man ska förankra hos en bredare krets än producentförbundet och 

enskilda jordbrukare, att vi har ett jordbruk som kräver investeringar för att 

vara hållbart ekonomiskt, ekologiskt och socialt på lång sikt. Då kan vi ha in-

vesteringar av en viss nivå som vi ska balansera mot annat. Då är det inte 

några problem att få det accepterat tror jag. Det är diskussionen om jordbru-

ket som är viktig och det är långsiktigheten av investeringarna som är viktigt.  
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En annan fråga som har diskuterats och där det finns en helt klar skilje-

linje mellan olika partier i lagtinget är synen på näringspolitiken. Socialde-

mokraternas ordförande Camilla Gunell höll ett anförande igår som, för att 

travestera hennes egna uttalanden tidigare, körde om Nordkorea så att det 

bara visslade om det, dvs. samhället är en inrättning som ska hjälpa de vilse-

komna företagarna att veta vad de ska satsa på och lova dem pengar och hur 

vi ska kunna hjälpa dem i näringspolitiken. Jag trodde att den synen hade 

gått förbi sedan 60-talets vänsterrörelse och att marknadsekonomin som är 

socialt reglerad var rättesnöret, dvs. infrastrukturen, lagstiftningen, minime-

rad byråkrati, insatser för att stärka riskkapitalet, att informera, att utbilda, 

att gynna samarbete osv. sådant som samhället kan hjälpa till med. Vi har ett 

näringsliv, som jag vill påstå är utvecklat utan en skattepolitik annan än den 

som riket bedriver, utan att de stora entreprenörerna har stått i kö hos land-

skapsregeringen för att få veta vad de ska göra. En riktig entreprenör gör så-

dant som andra inte gör, sådant som är oförutsett, sådant som är produkter, 

tjänster, som man kan, som det heter, monopolisera tillfälligt, dvs. få ut vinst 

på. Då ska landskapet vara försiktig med att man återigen ska sätta igång se-

delpressarna, bidragskarusellen och överbuden.  

Det är tyvärr så som Korea har kört sin ekonomi i botten om den någonsin 

har varit på väg upp. Det är så som den socialdemokratiska politiken skulle te 

sig på Åland. Hela budgetprocessen sedan Lehman Brothers satte igång kri-

sen i september 2008 har det varit bud och bud och bud och bud, det ska vi 

göra och det ska vi göra, men vi har fortfarande ett budgetunderskott.  

Herr talman, låt mig ta en fråga som samhället verkligen ska vara med och 

se till att man utnyttjar potentialerna. Det är champagnefynden. Inte så att 

landskapet i fortsättningen ska sköta det på egen hand. Det har man sagt att 

om inte verksamheten bolagiseras så ska den projektiseras, vilket man till 

stor del redan har gjort. Inte var det kulturminister Britt Lundberg som stod 

med auktionsklubban häromdagen och auktionerade ut champagnen, inte var 

det någon expert som sade att det går på 100 000-200 000, inte var det att 

det var någon champagneexpert som sade att gammal champagne som 

kanske inte går att dricka är värt 50 000 utan samlarvärdet på den internat-

ionella marknaden skött av en professionell, internationell auktionsfirma 

från New York, skötte det professionellt och fick ut det pris man kan få när 

man är på Åland i Mariehamn. Hade man haft det i Hong Kong hade man fått 

ut ett högre pris för tillfället. Här ska vi komma ihåg att vad champagnen be-

tyder för Åland är att vi bygger upp ett champagnekapital som kan spridas till 

annat.  

För min del vill jag lyfta upp det historiska i det hela, dvs. champagnen 

som dryck har en potential, det har vi alla sett, men champagnen som ett hi-

storiskt fenomen, varför blev det just champagne som blev så dyrt och blev en 

marknad för sig. Varför är det just champagne som man ville ha till St. Pe-

tersburg, och kanske till post- och tullhuset, kanske till Bomarsund. Där har 

vi potentialen. Vattnet utanför Föglö för dykning, post- och tullhuset med 

ryska anknytningar, Bomarsund med ryska anknytningar och champagne. 

Redan nu är det i full gång på entreprenörerna, jag höll på att säga till och 

med på Föglö, men särskilt på Föglö, där har man champagnefest, där har 

man sightseeing och visar upp vrakplatsen och visar hur det har gått till osv. 

Där finns en färdig plats med byggnader, ett stort rum för dykturism som när 

pengarna finns så sätter man igång med det.  
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Herr talman! En sak som har diskuterats här, jag har tagit upp det många 

gånger, BNP-begreppet ska inte överutnyttjas. Det är ett mått för makroeko-

nomin, dvs. hela ekonomins utveckling. När det gäller Ålands BNP så är det 

för det första på en väldigt hög nivå per capita och har legat högt, vuxit 

snabbt under nittiotalets senare del eller fram till 2007. Det mäter inte till-

ståndet i den åländska ekonomin på ett särskilt bra sätt, den kan mäta för-

ändringarna. Förändringen är att sjöfarten har flaggat ut, förändringen är 

också den att offentliga sektorn har slimmats något, vilket ger direkt avspeg-

ling i BNP därför att den offentliga sektorn enbart är beroende av löner när 

det gäller BNP måttet och därför slår det igenom. Sysselsättningen är det av-

görande när det gäller att peta i ekonomin och vi har haft en förvånansvärt 

hög sysselsättning.  

Herr talman! Ljudet är sådant att man hör vad som sägs i bänken. Jag hör 

alltid ett prat här nerifrån, det är säkert mycket bra saker som sägs.  

Talmannen 

Ltl Erland har ordet. Enbart talmannen får avbryta en talare. Varsågod och fortsätt. 
 

Sysselsättningen betyder allt på det sättet att när man har full sysselsätt-

ning som vi har haft i praktiken mer eller mindre så har man inte kostnader-

na för arbetsinsatser, utkomststöd osv. utan man har skattegenerering via 

sysselsättningen. Det här med sysselsättningen visar vår styrka, det är vår 

ekonomi och vi har också hållit ungdomsarbetslösheten på en förvånansvärt 

låg arbetslöshetsnivå. Där finns viktiga insatser att göra när det gäller utbild-

ningen och riktade arbetsinsatser. Där finns det alltså utrymme.  

Sedan kommer jag till ltl Runar Karlssons siffror igår. Med siffror kan man 

visa väldigt mycket. Jag är inte säker på att ltl Runar Karlsson tog det från 

bokslut eller budget och det är stor skillnad. Ser man på orsaken till att man 

jämför fyra år tidigare med fyra år senare så är det dels att det är ständig till-

växt i vår ekonomi beroende på många olika orsaker. Det finns inget land 

som utvecklas normalt som inte har en tillväxt på över två procent. Åland har 

dessutom befolkningstillväxt och sedan har vi många särskilda omständig-

heter i budgeten från 2007 till den nuvarande perioden. Ltl Runar Karlsson 

ska se sig själv i budget- och bokslutsspegeln. Var kommer Skarven-

kostnaden ifrån, var kommer asfaltkostnaderna ifrån, var kommer de höga 

kostnaderna i skärgårdstrafiken ifrån, var kommer kostnaderna från Sviby-

banken ifrån, var kommer trafikavdelningens kostnader som man nu håller 

på att vänder ifrån. Ja, är det slumpen som har gjort det, det kan man fråga 

sig.  

Ser man på 2007 som då var valår, så lade förra regeringen en budget, där 

finns det i överföringsutgifterna ett hopp på 15 miljoner, det beror bl.a. på 

landskapsandelarna. När landskapsregeringen både den förra och den nuva-

rande, historien ändrade om landskapsandelssystem, överförde man pengar 

från landskapet till kommunerna till väsentliga belopp. Det leder oss in på en 

viktig sak som vi i många sammanhang har varit överens om med andra par-

tier, frisinnad samverkan och centern. Jag vet om att kommunsektorn är 

någonting som vi bör titta på. Där har vi kommit till, om jag har uppfattat det 

rätt, att det inte är frågan om antalet kommuner, det är frågan om service-

strukturen och att kommunerna som våra fackföreningar, eller våra represen-

tanter för tredje sektorn för det lokala livet har en betydelsefull roll, dvs. den 
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verksamhet som finns i nuvarande kommuner ska vara kvar till viss del, men 

annan verksamhet behöver centraliseras. Det är många kommuner idag som 

har problem för att utvecklingen är ojämn. Det är alltså inte kommunal jäm-

likhet som vårt system nu producerar utan det är kommunal ojämlikhet. Det 

gäller Mariehamn, Sottunga, Kökar och andra. Vissa kommuner har dragit 

stor fördel av landskapsandelssystemet och har då fått möjligheter att stärka 

sin ekonomi, medan andra inte har lyckats på samma sätt. 

Herr talman! När det gäller budgetutvecklingen så kan man se på vad som 

har hänt. Inte på det sätt som ledamot Runar Karlsson gör, det är missvi-

sande, utan man kan se på vad som har hänt under de senaste åren. Vi kän-

ner alla till hur mycket inkomsterna har minskat, men det som faktiskt också 

har skett är att verksamhetskostnaderna totalt har minskat under en period 

sedan 2007. 2011 är lite svårbedömt för där är budgeten ett hack upp så att 

säga, men bokslutet kan visa sig vara annat. Samtidigt kan man konstatera att 

vi har upprätthållit i landskapet kommunernas ekonomiska ställning, utbild-

ningen för alla i stort sett och vi har också kunnat gynna investeringar i jord-

bruket och viktiga investeringar för andra viktiga besöksnäringar, t.ex. sjö-

fartsmuséet och liknande. Sysselsättningen är det primära. Ska man gå in på 

BNP-måttet ska man gå vidare och se på nationalinkomsten dvs. det som 

människor kan spendera på Åland. Där har vi dem som jobbar i Sverige, men 

konsumerar här, de som får sin pension från Sverige, lyfter den här och kon-

sumerar här. Min uppfattning, min bedömning, sammantaget, är att tilläggs-

budgeten och finansutskottets betänkande pekar framåt på de här långsiktig-

heterna och framför allt om man tolkar det lite i ett större och längre per-

spektiv så är Ålands ekonomi robust, dvs. den står emot en hel del. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Det kanske är så att det pratas i bänkarna, men nog behö-

ver det också diskuteras vad som sägs från talarstolen. Ledamot Olof Er-

lands påhopp är så grovt och så elakt att det är svårt att kommentera det 

överhuvudtaget, att börja göra jämförelse med Nordkorea. Det är allde-

les obegripligt för mig. Hur ledamot Erland vill få till stånd en samsyn 

och en konstruktiv debatt om näringslivets utveckling och en dialog med 

lagtinget genom att göra sådana uttalanden, var verkligen, verkligen 

lågt. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Det är inte första gången ledamoten Gunell klär sig i säck 

och aska och spelar martyr. Det är ett känt grepp bland populisterna till 

exempel. När man säger att näringspolitiken är sådant att vi ska dela ut 

till de näringslivsföreträdare, företagare, entreprenörer som inte själva 

förmår utnyttja marknadsmöjligheterna, kreativiteten som de själva be-

sitter och göra affärer, då har vi ett samhälle där det finns ett fåtal före-

bilder kvar i världen. Det är det tydligaste exemplet på den ideologin och 

tanken, det är tanken jag jämför, att man från överstatlig sida delar ut 

anvisningar tillsammans med pengar och vad man ska göra. Det är det 

som jag säger, det är inte elakt utan det är en belysande metafor, vanligt 

förekommande i alla diskussioner. 
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Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Det är ingen belysande metafor utan en osanning och ett 

osakligt, mycket osakligt påhopp. Jag börjar förstå varför den ena leda-

moten efter den andra i Olof Erlands närhet börjar känna sig mobbade 

och utstötta. Jag ska återkomma till näringspolitiken i ett anförande. 

Delar ut bidrag, det gör man i den här budgeten i vartannat moment 

från näringsavdelningen. Det är så det fortfarande bedrivs näringspoli-

tik i vissa delar av västvärlden, i EU-stöden och i allt möjligt annat. I 

mitt exempel som jag tog upp, visar jag på hur Tekes jobbar. Där tycker 

jag att Åland skulle ha någonting att lära, men det ska jag återkomma till 

för tydligen har Olof Erland inte lyssnat på vad jag sade, eller inte för-

stått. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag har ingen uppfattning att många i min närhet anser att 

jag mobbar dem. Jag vet att en person här i talarstolen har påstått det 

för att jag har frågat vad den personen har menat. Är det mobbning så är 

det inte så mycket utrymme för diskussion.  

Det finns bidrag i näringspolitiken överallt. I Finland har näringspoli-

tiken drastiskt minskat sina bidragssystem. Det har vi också gjort under 

en lång period på Åland, däremot är jordbruket ett undantag för det är 

reglerat via EU-lagstiftningen och det finns andra bidrag kvar som är 

viktiga för innovationer och för att stärka riskkapitalet. Martyrerna här i 

lagtinget, som inte tål en diskussion men vill sitta i bänken och prata, 

vad ger det för en debatt egentligen. Prata då näringspolitik. Jag vill inte 

ha den näringspolitiken som man tror att man ska göra om. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Ledamot Olof Erland tog upp i sitt anförande arbetslös-

heten, eller avsaknaden av arbetslöshet på Åland, som ett exempel på att 

ekonomin fungerar bra. Till vissa delar kan man hålla med om det, men 

det är ett faktum som också finansutskottet visar på att vår arbetsmark-

nad för våra löntagare sträcker sig utanför Åland, den inkluderar i 

mycket hög grad Stockholmsområdet. När det blir svårt med arbete på 

Åland så flyttar många över till Sverige och får jobb där. Det centrala är 

hur många människor som är i jobb. Jag undrar om ledamot Erland kan 

redovisa lite mera här. Har antalet personer som är sysselsatta på Åland 

ökat och i vilken grad? 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Den saken tog jag inte upp i mitt anförande, men jag kan 

gärna ge min syn ytterligare på det här med arbetslösheten. Åland har 

inte varit en isolerad arbetsmarknadsregion sedan femtiotalet utan det 

har varit en del av särskilt Mälarregionen, tidigare också längre in i Sve-

rige, till gruvindustrierna. Så är det idag, men det som är det intressanta 

att peka på är att vi har låga arbetslöshetssiffror på Åland samtidigt som 

vi har inflyttning. Det är ganska unikt egentligen. Folk vill bo här och 

sedan finns det de som vill ha speciella jobb och vill uppleva storstaden 
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och av andra orsaker flyttar till Sverige. Det är inget fel på att Åland har 

både inflyttning och utflyttning, det är en av vår styrka och har varit det 

länge. Det flyttar in folk till Åland och det flyttar ut folk, de flyttar till-

baka och det är alltså ett tecken på att vår ekonomi är flexibel. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det där är väl någonting som är allmänt omfattande. Jag 

hade väntat mig lite mera fakta och en lite mera detaljerad analys. Nu är 

inte sysselsättningen lika hög överallt på Åland. Tvärtom minskar 

sysselsättningen ute i skärgården så det löses inte via den inflyttning 

som vi har nu. Det andra intressanta med arbetsmarknaden är det som 

vi diskuterade igår, dvs. att sysselsättningsgraden bland kvinnor ökar 

men sjunker bland män. Det borde man också analysera. Vi har 20 pro-

cent av människor i arbetsför ålder som står utanför arbetsmarknaden. 

De borde fås i arbete och inte bara som nu ligga utanför och inte följa 

den arbetslinje som ledamoten Olof Erland brukar lyfta fram här ibland. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Arbetslinjen är primär, den är viktig. Det är glädjande att 

konstatera att alla tycks hålla med om att Ålands ekonomi är robust och 

flexibel och att vår arbetsmarknad betyder att man flyttar ut och man 

flyttar in. När det gäller kvinnors yrkesdeltagande finns det två regioner 

i världen där kvinnorna starkt bidrar till nationalinkomsten, dvs. Island 

och Åland. Det är en hög förvärvsfrekvens hos kvinnor, mycket tack vare 

vår barnomsorg som gör att vi upprätthåller arbetslinjen samtidigt som 

vi har ett bra system för barnen. Så småningom kanske den här debatten 

leder till en enighet, att Åland kanske inte är så tokigt ändå som det låter 

från bänkarna och från talarstolen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Ledamot Olof Erland tycker att jag ska se mig själv i spe-

geln och se vad jag själv har åstadkommit under mina år i landskapsre-

geringen. Det ska jag göra här och nu. Under 2009 när jag var trafikmi-

nister ökade kostnaderna på trafikavdelningen med 15 procent. Under 

samma tidsperiod ökade hela budgeten med 47 procent. Jag anser att 

jag förde en mycket återhållsam ekonomisk politik inom trafikavdel-

ningen. Det har jag verifierat, till pappers. Man väljer sedan att ta fram 

vissa projekt. Vill ni framstå att det är jag som har åstadkommit allt 

elände med dem så kan jag säga att så är det inte. T.ex. med Skarven 

sägs det att det inte blev ett bra fartyg, men alla befäl säger att det är ett 

jättefint fartyg och tittar man på kostnaderna så är det billigare idag mot 

tidigare. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag påstår absolut inte att ledamot Runar Karlsson ska 

vara orsaken till allt ont, jag satte bara vad han sade igår i kontrast mot 

vad de verkliga siffrorna visade. Visst är det så att man på många områ-

den i landskapsbudgeten har sparat, skurit ner. Det har varit en med-

veten prioritering att hälso- och sjukvården samt utbildningen ska fin-
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nas, medan det inte är fel i skärgårdstrafiken att dra ner på driften. I det 

långa loppet blir det fel för då stryper man tillgängligheten, servicen för 

skärgårdsborna. Där är hela problemet, kommunerna är det ena pro-

blemet, skärgårdstrafiken det andra. Det behövs investeringar för att få 

ner driften, det är det som är poängen. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag håller helt med om att det måste måttfulla, inte alltför 

stora, investeringar till för att få ner skärgårdstrafikens kostnader. Vi 

började redan tidigare med att bygga fast Jurmo-Åva linfärja, vilket 

minskade driftskostnaderna rejält. Det finns också andra projekt som 

har påbörjats och delvis lagts på is. När man kommer med konkreta an-

klagelser är det synd att man inte också verifierar siffror och vad som 

har gjorts. Det är klart att det är lätt att kritisera.  

Till sist, herr talman, de siffror jag tog fram i mitt anförande, tog jag 

från budgeten och bokslutet. Det är verkligheten, det är siffror, sådant 

som utgör ett problem som nästa lagting kommer att ha. Det är ingen-

ting att hymla om.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! När man tar siffrorna från budgeten ska man veta att det 

är anslag och inte detsamma som förverkligande. Det är skillnaden. Det 

är det första. Det andra är att det under de senaste åren har varit en om-

svängning i den offentliga sektorn som också visar sig i BNP, det blir en 

effekt. För att kunna balansera den offentliga sektorn, både kommuner-

na och landskapet, måste man skära ner. Det behöver inte betyda att 

man måste försämra servicen, t.ex. i skärgårdstrafiken, inte heller den 

lokala servicen för kommunerna, men det kräver mera långsiktighet och 

mera ingrepp. Det är dags nu att säga att nu efter det här anförandet har 

jag också insett att det är val snart, som ledamot Ehn sade. Nu satsar vi 

på det. 

Talmannen 

Replikväxlingarna är därmed avslutade. 

Vicelantrådet Britt Lundberg 

Herr talman! Jag ska försöka svara på en del av de frågeställningar som har 

ställts vad gäller momentet i tilläggsbudgeten om champagneärendet. Jag vill 

börja med att säga att det fynd som gjordes förra sommaren, den 6 juli, ut-

komsterna, kringverkningarna av det gör många till vinnare. Jag tror inte att 

det finns någon förlorare, men det finns många vinnare. Målet som har for-

mulerats efter de, framför allt när det gäller champagnetillgångarna efter 

vrakfyndet, är att man ska maximera effekterna på lång och kort sikt, både 

indirekt och direkt generera ekonomiska fördelar både för åländskt samhälls-

liv och åländskt näringsliv. Alltid innan vi fattar beslut ska vi göra en kultur-

historisk konsekvensbedömning. Så är det formulerat.  

Det är också en självklarhet att det här fyndet kontinuerligt ska utvärderas. 

Det är helt naturligt att vi gör det efter varje evenemang eller annat beslut el-

ler liknande har gjorts, för att säga om det här var bra, vad säger det här om 

riktningen fortsättningsvis. Vi ska nu se över målen, kanske också bredda 

dem, fundera vidare på vad vi kan göra mer.  
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Det vi har sagt hittills är att fem flaskor ska sparas för evigt som museifö-

remål, att vi ska arrangera internationella auktioner, att vi ska se efter andra 

möjligheter att kommersialisera champagnedrycken, att vi ska göra en 

dosage, en särskild Ålandschampagne och att vi ska analysera det här ölfyn-

det, som också har hittats.  

När det gäller ekonomin handlar det också om inkomster på lång sikt. Det 

är självklart att det är stora utgifter nu inledningsvis att ta hand om och fun-

dera på hur vi ska göra. Vi har sagt att vi ska öronmärka nettoinkomsterna för 

marinarkeologiska ändamål och för Östersjön. Kostnaderna som ledamot 

Sundback presenterade i sitt anförande upplever jag att överensstämmer med 

de kostnader som hitintills har gått ut. Att sedan kunna redogöra för hur 

många timmar olika tjänstemän har jobbat på det här ärendet och lägga nå-

gon form av timpenningar på det låter sig inte göras, jag klarar inte av att 

göra den bedömningen. Där är det också svårt att göra en gränsdragning. Vad 

hör till förvaltningens arbete och vad kan man uppleva att är lite kuriosa och 

lite utom när det gäller det här champagneärendet överlag.  

Sätter man pengarna i relation till vad som har sagts så har Åland fått syn-

lighet. Jag har tittat mycket på idrott i de internationella idrottskanalerna och 

där är det många turistdestinationer som marknadsförs, underbara Kroatien 

eller bara Kroatien, kom till Asien eller någonting annat. Jag tror inte att de 

är 15 sekunder långa, men att köpa upp ett paket för att marknadsföra sin tu-

ristdestination internationellt i media kostar otroligt mycket pengar. Vi pra-

tar om många, många hundra tusen. Sätter vi det i relation till vårt fynd, så 

t.ex. om vi tänker på fredagen när det var ett trettiotal internationella journa-

lister ute och filmade det åländska landskapet, i vackraste försommarskrud 

och soligt väder och det basuneras ut i världen att det här är Åland, så tror jag 

att det är svårt att mäta det värdet i pengar. Det är också saker som vi hela ti-

den funderar på och tar ställning till.  

Sedan är det också så att målen, framför allt att utveckla det åländska nä-

ringslivet och samhällslivet, och Ålands synlighet och att Åland är autonomt 

osv. har ett politiskt värde, att Åland blir mera känt och att man också känner 

till dess speciella status. Det är intressant för en del av världens befolkning, 

men man kan också dra den slutsatsen att vi förr eller senare kan dra nytta av 

det när vi vid olika sammanhang vill lyfta fram det.  

Nog är det turistmässigt som de största möjligheterna finns, både att locka 

nya turister och nya grupper. Här är utmaningen sedan som Visit Åland har 

antagit, beroende på var marknadsföringen går fram bäst och tas emot bäst, 

borde man fundera vidare på nästa steg, att locka hit turisterna. När det gäl-

ler utvärderingen och resultatet har ingen särskild ställning tagits ännu till 

vad vi ska göra vidare. Det gör vi inte förrän utvärderingen är gjord.  

Det är också intressant att lyssna till lagtingets synpunkter kring olika för-

slag på vad man kan göra. Hur det har tagits emot, det kanske är någon kanal 

där det inte har framkommit att Åland är självstyrt och någon annanstans har 

Åland uttalats som Holland och så vidare, det finns många missförstånd. Det 

hänger också ihop med, helt enkelt om man pratar om psykologi, om sändare 

och mottagare, det är olika personer som har intervjuats och vi är säkert olika 

skickliga på att framhålla det här och pedagogisk tydliga. Det är också olika 

personer som lyssnar, som har olika bakgrundskunskap och olika möjligheter 

att ta emot. Det vi har gjort är att vi har vinnlagt oss om att alla journalister 

som finns ska få en grundläggande kunskap i det åländska självstyrelsesy-
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stemet och det åländska samhället, överhuvudtaget allt som kan vara bra att 

veta om Åland. Jag upplever nog att jag nöter på med ökad kunskap kring 

Åland, om det sedan är champagnen eller vad det är som lett till det. En fan-

tastisk synlighet har vi ändå. Jag tror att champagne och Åland på Google ger 

över en miljon träffar, om uppgifterna som jag fick för några dagar sedan är 

rätt.  

När det gäller auktionen så tog vi ett aktivt beslut att auktionen skulle hål-

las på Åland. Det är också en förlängning i den målsättningen att cham-

pagnen ska ge effekter för det åländska näringslivet. Auktionshusen trodde 

inte på det här. Som ni minns så vid första anbudet fick vi inget anbud över-

huvudtaget så vi fick gå in på en ny runda, med ett riktat anbudsförfarande. 

Även om vi ser att det är helt andra förutsättningar att sätta auktionen någon 

annanstans, vill vi ha den på Åland. Där får vi också ett aktivt ställningsta-

gande, okey vi vet att det kan bli någon tusenlapp mindre, kanske tiotusental-

lappar mindre med att arrangera auktionen på Åland, men alternativet, att 

arrangera auktionen i Hong Kong, två flaskor transporteras dit, bekvämt att 

köpa den i och för sig om den finns i Asien, men hur mycket synlighet får 

Åland, hur många extra turister, hur mycket skulle vårt näringsliv få extra 

fart av det? Vilken början av något nyhetsevenemang skulle det ge? Därför 

ville vi ha auktionen på Åland.  

Det var intressant att höra tjänstemännens kommentarer att auktionshu-

sen hade landat här på måndagen eller tisdagen, oj då var det så här litet. 

Man förstod överhuvudtaget inte att vi skulle kunna arrangera några inter-

nationella stora auktioner här. Men auktionen hölls och jag kan nu avslöja 

här, det kanske är fånigt att göra det, men ärligt är det så att jag har hört, pre-

cis som ledamot Sundback säger, att champagneexperten Richard Juhlin sade 

direkt i somras, då flaskorna fortfarande var på botten och de var inte om-

korkade, att de kan kosta upp till en halv miljon kronor, alltså 50 000 euro. 

Det var den värdering han gjorde, det var då han sade 50 000 euro. I inter-

vjun efteråt sade han att han tror på 10 000, det kan bli fördubblat, det kan 

bli 20 000. Jag hade hoppats att vi kunde sälja flaskorna för 30 000, men jag 

trodde inte riktigt på det, jag vågade inte hoppas på det, just i och med att 

olyckskorparna hade kraxat så högt att det var ett misstag att arrangera aukt-

ionen på Åland. Då tänkte jag ändå att okey, blir det 5 000 mindre än vad vi 

har tänkte, 7 000 mindre än vad vi har tänkt, blir det 10 000 mindre än vad 

vi har tänkt har vi ändå fått blickarna på Åland, vi har fått massor av mark-

nadsföring till Åland och vi har fått en början i alla fall på en champagnefesti-

val eller vad vi vill kalla det för här på Åland.  

Priset landade på 30 000 respektive 24 000 och det är klart att det är ett 

mervärde till att det är den dyraste champagnen som har sålts över auktion 

nu. Det är klart att det är prestige för auktionshuset, det hade det förra 

världsrekordet och har det nu igen. Veuve Clicquot, som jag ska återkomma 

till, hade stora fördelar av det här, men också landskapet hade stora fördelar 

av det här. Det är klart att det ger ett mervärde av att det blev ett världsre-

kord. Det hoppades jag innerligt på som extra kuriosa och det är vi oerhört 

glada över. Det var länge, länge som buden låg på 24 000 och jag var orolig 

att det inte skulle gå högre än det.  

När det gäller att hantera skatten vidare så har vi faktiskt beslut på att vi 

ska se över och diskutera vidare hur själva kommersialiseringen ska hanteras. 

Utskottet stödjer också vår strävan till att kommersialiseringen ska skötas av 
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någon annan än landskapsregeringen. För att få alla trådar på plats, för att få 

en bra strategi, för att få arbetet att fungera på ett bra sätt behöver vi en per-

son på fyra månader som lägger upp det här för oss. Det finns inte folk inom 

huset som kan hantera det för det är väldigt många trådar som ska hanteras. 

Det är klart att kommer vi i utvärderingen underfund med att vi inte behöver 

det kommer vi förstås inte att anställa någon. Det är väldigt bra för oss att ha 

pengar så att vi vet att vi kan anställa en person från september. Jag tror och 

hela förvaltningen är övertygad om, att det finns så många olika delar, fram-

för allt om vi listar upp finansavdelningens tjänstemän. Det handlar om att vi 

ändå har ett ansvar för att hantera en tillgång i landskapet, som man emel-

lanåt t.o.m. kan dra paralleller till fastigheter och liknande när vi har hyrt ut 

flaskor eller deponerat flaskor osv.  

Det finns inga klara regelverk att följa så vi måste göra tolkningar och fun-

dera inom vilket område det här ärendet ska hanteras och på vilket sätt. Det 

kanske låter väldigt enkelt att ordna lite jippon någon gång och ordna aukt-

ioner osv. Det är det lilla skalet, men hela strategiarbetet under och framför 

allt att ha ansvar över tillgången och tillväxten av tillgången. Vi kan inte bara 

lägga det ifrån oss och låta någon annan sköta det utan att ha en tanke på vad 

vi ska förvänta oss, vad ska komma tillbaka, vilken stege ska det bli av det här 

projektet och så vidare. Det måste formuleras på något sätt, vi kan inte bara 

ge det till någon och sedan säga att okey, så här blev det. Vi måste ta ansvaret, 

det är alla skattebetalares tillgång det här och det måste vi hantera på ett bra 

sätt.  

När det gäller kritiken mot att många tjänstemän har arbetat med det här 

är det lite olyckligt när jag har sett hur det har hanterats. Vi har helt enkelt 

inte begärt tidigare att få tilläggsresurser kring det här, mycket beroende på 

att det är första auktionen någonsin som har arrangerats i Finland. Det har 

varit nödvändigt att föra diskussioner mellan våra tjänstemän här och tjäns-

temännen i finska regeringen för att överhuvudtaget få tillstånd till att få det 

här arrangerat. Det har varit många olika turer och många delar som behöver 

göras. Jag upplever också att man har klarat av det här inom förvaltning utö-

ver allt annat som ska göras. Däremot finns det en trötthet här nu, luften gick 

säkert ur många i fredags när ett steg på vägen, auktionen, var över.  

Det har varit ett enormt tempo och som sagt det ska skötas utanför övrigt 

arbete. Otroligt många har tänkt på det och gjort det. Därför tycker vi också 

för att någon nu ska ha tid att sätta sig ner och lägga upp en strategi och fun-

dera på hur det här ska hanteras och sorteras med alla regelverk osv., så 

skulle det vara bra om vi kunde ha en person under hösten och strukturera 

upp arbetet helt enkelt.  

När det gäller Veuve Clicquot så var de med och gjorde en första analys, i 

det närmaste direkt efter att fyndet blev känt. De gjorde de förstås för att de 

var intresserade, de marknadsför sig själva också som ett historiskt cham-

pagnehus. De undersökte flaskan, mätte längd, bredd och tyngd, korkar osv 

och kom snabbt underfund med att det här inte är någon Veuve Clicquot. 

Ändå fattade man beslut inom företaget att det här är så pass intressant, det 

här är så pass viktigt generellt historiemässigt, att man ändå bestämde sig för 

att komma och bidra och hjälpa till med att utveckla kunskapen kring cham-

pagnedrycken, även om det inte var deras. Framför allt så är det dock kanske 

Europas enda, som jag har fått uppgift om, historiker inom champagne som 

vi har fått tillgång till. Det var den kvinnan som var här på Åland.  
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De har fortsatt, de har varit med vid bärgningen, de har hjälpt till med att 

tala om vilka förutsättningarna ska vara, hur det ska hanteras, de har varit 

med hela tiden. De har också varit med vid omkorkningen och bistått med 

museala, icke idag använda maskiner, som skulle transporteras hit för att 

göra omkorkningen. Det behövdes också göras upp ritning för hur korkarna 

ska göras för att passa in i de gamla flaskorna osv. Allt det här har de bistått 

med med sin speciella kunskap och också med att skapa extra intresse kring 

presskonferensen. Det här har de inte fått betalt för och inte heller begärt be-

talt för.  

Det är win-win och det är speciellt och otroligt svårt att ta besluten kring 

när offentlig förvaltning kan ha ett samarbete med ett privat näringsliv och 

till vilka delar osv. De frågor vi har ställt och de svar vi har fått är just det att 

inom de här gränserna har det varit okey. Det är en av orsakerna till att för-

valtningschefen varit engagerad i det här. Vi, också finanschefen, måste hela 

tiden få svar på att kan vi göra så här, kan man gå med på det här, får man 

göra så här osv. Mycket sådant behövs det. Det är en enorm balansgång, men 

det sker ingenting om man inte vågar någonting.  

Det allra enklaste skulle vara att flaskorna skulle ha varit kvar på botten i 

somras. Man skulle inte ha gjort någonting, risken skulle ha varit att de skulle 

ha varit plundrade och borta eller att spisen skulle ha rasat och att flaskorna 

skulle ha knäckts. Det var också någonting som vi var tvungna att ta ställning 

till. Bärga eller inte bärga och sedan efter bärgningen omkorka eller inte om-

korka osv. Då har vi fått lyssna på den klokskap som finns och sedan fatta be-

slut efter bästa förmåga. Sedan utvärdera och fundera, ska vi fortsätta på 

samma linje eller ta en ny riktning.  

Så har arbetet sett ut ända sedan i juli i fjol och fortsättningsvis. Nu hoppas 

vi att vi under hösten kan ha någon som kan strukturera upp arbetet för oss 

och också dra gränserna för vad någon annan kan göra och att vi också hittar 

denna någon annan. Om det sedan är någon som redan är omnämnd i lag-

tinget eller någon annan får framtiden utvisa. Med det här hoppas jag att jag 

har besvarat några av de frågor som har ställts här idag. Tack, herr talman! 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Jag har ingenting emot hur det har skötts, men jag hoppas 

att myndigheten inte fortsätter med det här utan lägger ut det som fi-

nansutskottet säger. En fråga som jag har funderat en hel del på är att 

när det här är ett kulturhistoriskt värdefullt föremål tillfaller det myn-

digheten, museet, men när man väljer att kommersialisera det så har 

man då utrett frågan vem som har ägarrätten i det skedet. Om de som 

hittade det skulle dra igång en process, har landskapsregeringen då torrt 

på fötterna? 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Det här utreddes i början av sommaren. Jag tror inte att 

det finns skriftliga, stora dokument eller utredningar till det. Vad lag-

stiftningen säger och vad som sägs för vattnen fick vi klartecken att det 

är landskapets egendom och att det inte fanns någonting att diskutera 

kring det. I övrigt när det gäller att låta någon annan hantera kommersi-

aliseringen är jag helt enig med ltl Strand. 
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Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Ministern säger att det inte finns dokumenterat. Jag tycker 

att det borde vara viktigt att få det dokumenterat. Om de som hittade 

fyndet verkligen hävdar att de är ägare, om de går in i en process och 

man inte har torrt på fötterna, kan det bli pannkaka i förlängningen. Jag 

skulle råda att ha det dokumenterat och titta på praxis och domstolsut-

slag och liknande. Annars finns det en stor risk med det. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Det jag menade var att det inte finns någon särskild, vad 

jag känner till, PM eller dokument med rubrik och en 30-sidig bok, men 

däremot är det en naturlig del av beredningen. För att överhuvudtaget 

gå vidare var det en hel del av frågor som måste utredas. Det här var en 

av dem och den är utredd. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag skulle vilja få bekräftat av vicelantrådet Britt Lundberg 

en siffra som jag inte riktigt har klarhet i. Hur många flaskor är det 

egentligen som har hittats. Det har sagts 168 och ibland är det 145. Vad 

är den riktiga siffran på champagneflaskorna? Skiljer det i antal från 

olika gånger, var i så fall är de 23 flaskorna som eventuellt inte är nå-

gonstans? Det vill jag att vicelantrådet reder ut för mig. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Ingen har sagt annat än att det finns 168 flaskor 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Tack vicelantrådet för en fyllig och intressant presentation. 

Inledningsvis vill jag säga att mitt anförande inte avsåg att kritisera 

tjänstemännen eller deras arbete utan tvärtom. Man kan ändå konsta-

tera att det är många som har lagt ner mycket tid på det här och en viss 

uppskattning kan man nog göra av den kostnaden, men det är av mindre 

betydelse. Det slog mig under vicelantrådets anförande att när målen 

beskrevs så sades ingenting om synligheten utan det var väldigt gene-

rella mål hur det här skulle användas för att stärka näringslivet och de 

ekonomiska effekterna av det hela osv. Är det så att målet inte finns 

formaliserat? 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Jag har säkert slarvat när jag inte har citerat. Nu ska jag ci-

tera: ”Skall maximera både på kort och lång sikt de effekter fyndet be-

träffande synliggörande av Åland och på så sätt direkt och indirekt 

generella utveckling av ekonomiska fördelar för åländskt närings- och 

samhällsliv. Varje beslut ska dock föregås av en kulturhistorisk konse-

kvensbedömning”. 



  

1274 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det är möjligt att jag inte uppfattade det. Det var en 

ganska lång och invecklad målsättning om jag får uttrycka mig så. Det 

som oroar mig lite inför framtiden är att regeringen verkar inte riktigt 

veta vad man vill nu. Nu ska man anställa en person som tydligen ska ta 

fram någon målsättning och vilka krav som man måste uppfylla rent 

formellt för att fortsätta den här processen. I det senare fallet tror jag att 

det finns ett stort behov. Det verkar inte som om det skulle föreligga 

dess mera avtal och fastslagna regelverk om ägandeskapet osv. Det är ett 

väldigt unikt fall inom förvaltningen så det är klart att det finns, precis 

som vicelantrådet sade, men politiskt måste ändå regeringen fatta själva 

beslutet, vad ska de nu göra. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Vi har fattat beslut att det är fem saker som vi ska göra. Nu 

ska de utvärderas och vi funderar på om vi ska omvärdera dem, ska vi 

göra nya saker, ska det breddas osv. Vi har precis nu haft auktionen så vi 

vet hur utfallet blev. Vi kan också konstatera att auktionshuset efteråt 

sade att det inte skulle spela någon roll att vi har auktionen på Åland el-

ler i Hong Kong. Det är också jätteintressant och bra. Vi har flaskor ut-

ställda både i London och i Reims, Frankrike. Hur effekten av det, vad 

det kommer att betyda vet vi när turistsäsongen kommer igång, det vet 

vi inte före det.  

Vi behöver och anhåller om mera medel för att kunna utforska mer 

kring galeasen. För att kunna utveckla story-tellingen, som kanske är 

guldet i hela den här historien, behöver vi veta mera. Framför allt behö-

ver vi veta vilket skepp det är för att kunna tydliggöra det. I och för sig är 

det också spännande så länge vi inte vet så mycket, men tror också att 

för nästa steg skulle det vara viktigt att också veta mera kring det här. Vi 

jobbar med det och vi har en målsättning som är övergripande för att 

det ska ge maximal effekt för samhälls- och näringslivet. Det kommer 

också att behövas lite tid innan det åländska näringslivet och det 

åländska samhället är med och kan utveckla det här. Vi gör det inte en-

samma. 

 Talmannen 

Tiden är ute! Replikväxlingarna är därmed avslutade. 

Danne Sundman 

Herr talman! Jag hade inte tänkt prata champagne, men eftersom det kom 

upp vill jag säga några ord. Det finns många förstå-sig-påare, vi här i lag-

tinget, allmänheten, folk utifrån, sakkunniga eller inte sakkunniga. Jag säger 

inte vem som har rätt och fel i vad man ska göra och hur man skulle ha gjort 

osv. Landskapsregeringen och dess förvaltning har gjort många svåra val och 

det är endast i några få detaljer som man kan vara kritisk, med timing osv.  

Det är många svåra beslut. Man har på kort tid lyckats göra någonting som 

inte alls ligger inom kärnområdet, som man egentligen inte alls kan eller har 

erfarenhet av. Från min sida tycker jag att i det stora hela har man skött fyn-

det bra, kommersialiseringen av det hittills, med tanke på förutsättningarna 

och de resurser som står till buds, fast man har mycket annat att göra och 

agendan redan full. Visst kan vi stå här och vara efterkloka, särskilt vi som 
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inte har varit aktivt med, men jag väljer att sälla mig till den skaran som tyck-

er att det här har skötts bra.  

När det gäller fortsättningen, visst hade man kunnat önska sig att intäk-

terna från flaskorna motsvarade den skattepeng vi har satt, men vi ska 

komma ihåg att marknadsföringsvärdet, PR-värdet och möjligheterna som 

det här ger är mångt, mångt mycket mer redan nu, än vad vi har satsat i skat-

tepengar.  

Om man ser till marknadsföringen så kan man schematiskt dela upp 

marknadsföringen i värderlig marknadsföring som alla kan köpa sig till och 

sedan en ovärderlig marknadsföring. Värderlig marknadsföring sker varje 

dag, ett företag hittar en produkt som man vill sälja, marknadsför den och 

säljer den via sina säljkanaler. Det finns en prislapp på all värderlig mark-

nadsföring. När man hittar ett sådant här fynd, en världsunik sak, världens 

äldsta, världens dyraste champagne, får man mycket marknadsföring som 

inte låter sig köpas. Den finns inte någon annanstans. Då gäller helt andra 

naturlagar än vad som annars gäller inom marknadsföringen.  

För ett samhälle som Åland, som är litet och har svårt att synas av olika or-

saker, är det här ännu mer viktigt att dra nytta av. I all marknadsföring så har 

det syftet att sälja någonting. Där är vi överens om att det som kan säljas här 

är Åland och olika delar av Åland, turistnäringen ska få dra nyttan av det här. 

Då måste man ha den här mixen, allt från de första marknadsföringsåtgär-

derna som var då man rapporterade om att fyndet hade hittats till att man 

måste ha en produkt att leverera till den nya marknaden, som vi når med den 

här marknadsföringen. Där finns idag en liten diskrepans. Det är inte vår tu-

ristnärings allra största styrka att ta hand om de potentiella gäster som kom-

mer och intresserar sig för det här. Där har man också tagit viktiga mått och 

steg. Det kanske är någonting som vi får återkomma till om vi hinner med 

turismstrategin.  

Utan tvekan kan man säga att mervärdet redan nu är någonstans kring tio-

tals miljoner, den storleksordningen. Om man skulle köpa sig till det här 

marknadsföringsvärdet, som champagnen har gett, är det tiotalsmiljoner, 

utan tvekan. Som sagt är det delvis sådan marknadsföring som man inte kan 

köpa sig till. När man googlar på champagne plus Åland kommer det 1,47 

miljoner träffar. Söker man på Bing, som är en lite lugnare sökmotor, så är 

det ändå 88 000 träffar, champagne plus Åland. Det är två saker som slår på 

så här kort tid. Det här har gett Åland en otrolig synlighet.  

När det gäller att leverera den här produkten tycker jag att det fortsatta ar-

betet ska rikta in sig på inte bara champagnen som sådan, även om den är i 

centrum, utan den ger en otrolig möjlighet att haka på en massa andra tjäns-

ter och produkter inom framför allt besöksnäringen. Vi vet att t.ex. PAF har 

många tankar kring det här. Vi har också fått en redogörelse i finansutskottet 

om PAF:s planer med flaskan som de har fått. Där har det kommit lite kritik 

att man gav ut flaskan före auktionen. Nåja, vem vet om det spelar någon roll. 

Det ska jag inte uttala mig om, men PAF ser direkt kopplingar till sitt varu-

märke, play-among-friends champagne är någonting man alltid dricker till-

sammans, man kan paketera det osv.  

Inom gastronomibranschen på Åland, restaurangerna och övrig dryckes-

produktion finns enorma möjligheter. Jag har en motion som förhoppnings-

vis kommer till remiss om skydd av maträtter. Det är också en bransch som vi 
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kunde uppmuntra mycket mer från samhällets sida. Det kunde växa med 

champagnen, med den axel man tar moment ifrån.  

Sedan har vi ölen som vi inte vet ännu vad som kommer ut av, om man kan 

återskapa den. Det kan bli en ännu framgångsrikare produkt än champagnen 

eftersom ölet kan finnas år efter år och nyproduceras. Den kan man också 

göra väldigt exklusiv och där är ju det lokala bryggeriet på banan. Jag hoppas 

att man tar till vara det engagemanget från landskapsregeringens sida.  

Vi har dykturismen och marinarkeologin, som vi inom obunden samling 

länge har sagt att man borde uppmuntra. Man borde få till stånd en dykpark 

och verkligen exploatera den fantastiska skatten, vi har ju hundratals out-

forskade fartyg. Det ligger med all säkerhet flera sådana här skatter på havets 

botten utanför Åland. Det kan man på olika sätt premiera. Nu passar vår idé 

som vi genom ltl Fredrik Karlström lade fram för sex år sedan, nu passar den 

bra. Tänk om dykparken hade varit klar nu vilken enorm effekt det hade kun-

nat göra. Allt som har med sjöfartshistoria, marinarkeologin att göra i kom-

bination med det nya sjöfartsmuséet. Där har champagnen en given plats osv. 

Vem vet, kanske fartyget var på väg till Bomarsund? Är det någonting som 

ska exponeras i besökscentret i Bomarsund? Det är möjligt. Mycket handlar 

om den här berättelsen. Man måste få fram berättelsen, eller åtminstone 

måste man få fram att det inte finns någon berättelse och då kan man skapa 

en berättelse. Då kan man anta, skapa en saga. Då kommer man in i en helt 

ny värld, möjligheter att filmatisera resan osv. Alla de här möjligheterna 

måste man nu ha en strategi för att suga upp.  

Det är inte en aktör som kan göra det, utan det är en massa branscher och 

aktörer som kan göra det som borde bilda någon typ av samarbete. Jag har 

själv tänkt tanken att man borde ha en stiftelse där landskapet intar en aktiv 

roll. Man borde egentligen göra en ny delstrategi på samma sätt som man 

gjorde turismstrategin, runt champagnen. Kanske man har för avsikt att göra 

det också? Kanske tjänstemannen som kommer nu kan hjälpa till med det? Vi 

har kanske svårt att överblicka fortfarande fast det är några månader sedan 

de kom upp ur havet. Vi har svårt att överblicka vilka enorma möjligheter det 

här är för Åland. Hittills har vi någorlunda lyckats ta till vara och det är bara 

en början.  

Till sist vill jag säga att det skulle vara otroligt viktigt att snabbt, även om 

man är helt slutkörd nu och utpustad av auktionen, bestämma nästa års aukt-

ion och gå ut med det. Det har hörts från flera håll i branschen att det skulle 

vara viktigt att man redan nu vet nästa års datum och fortsätta med just aukt-

ionen och sedan komplettera med andra åtgärder. 

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Debatten om ärendet igår gav stora rubriker i media och när jag 

tittade i det manuskript jag hade i remissen till finansutskottet, var det myck-

et samma saker som jag tog upp som ledamot Runar Karlsson tog upp. Jag 

kom fram till att man hade gått 120 miljoner back under den här mandatpe-

rioden. När jag såg rubrikerna konstaterade jag att det är skillnad på vem 

som säger saker och ting eller det är skillnad på det block som säger saker och 

ting rättare sagt. En fråga som infann sig är om man verkligen bara ska sitta 

och nicka och hålla med om man är ledamot i majoritetsblocket eller ska man 

tänka själv. Ja, jag lutar kanske mot att man ska tänka själv.  
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Ekonomi är svårt, det är inte frågan om annat. Lagtingsledamöterna Olof 

Erland och Folke Sjölund har haft många debatter med partikamrater till mig 

och i debattens hetta har de ibland framhållit att de skattesänkningar som 

den finska regeringen har gjort har varit liberalernas förtjänst. Då bär det lite 

väl mycket iväg, får man lov att säga.  

Herr talman, jag ska inte gå in så mycket på det. Jag ska som vanligt hålla 

mig till det som talmanskonferensen har bestämt, att vi ska ha korta anföran-

den. Jag vill koncentrera mig lite på utbildningssidan. Utbildningsministern 

var tidigare här och jag hoppas att hon har möjligheter att komma in igen. 

Hon tog enbart upp champagneauktionen i sitt anförande. Det var bra jobbat 

där, inte frågan om annat. Jag har själv lite funderingar kring den nya gym-

nasieskolan. Det förefaller som om det skulle vara stora nackdelar för yrkes-

gymnasiets ca 800 studerande. Till exempel, om jag har förstått det rätt, så 

med det nuvarande systemet med att välja fördjupade studier, omöjliggörs 

det att läsa ett främmande språk för alla som går i yrkesgymnasiet, det är 

endast möjligt för dem som går i Ålands lyceum. Åtminstone var inte det 

mina tankar när vi pratade om att man skulle ha möjlighet till fördjupade 

studier.  

Idén med att de studerande skulle ges möjlighet till fördjupade studier var 

att de skulle ges möjlighet att studera vidare vid högskolor främst i Sverige. 

Väldigt många unga vet inte riktigt vad de vill efter högstadiet och det får 

man ha respekt och förståelse för och vill därför ha så många dörrar öppna 

som möjligt. Nu är det så att de som väljer fördjupade studier är tvungna att 

välja ett helt paket som innehåller matematik, engelska, svenska, samhälls-

kunskap eller hälsokunskap samt fysik och kemi. De studerande måste alltså 

välja hela paketet och det som kan bli katastrofalt sett ur en studerandes syn-

vinkel, är om de sedan inte lyckas med t.ex. matematiken då måste man välja 

bort hela paketet. Jag sade till utbildningsministern att jag i mitt anförande 

skulle koncentrera mig på de här frågorna så jag hoppas att hon har möjlighet 

att höra på håll och kommentera det.  

Varför ska yrkesgymnasiets studerande behöva läsa fysik och kemi enligt 

Lycces läroplan? Det kan ifrågasättas. Att det överhuvudtaget är med i pake-

tet är för mig lite förvånande för det ger ingen direkt behörighet. Det är väl 

märkligt att de måste vara tvungna att välja samhällskunskap och hälsokun-

skap då syftet med dessa studier är att skriva studenten. Det har nu blivit väl-

digt stor fokus på att skriva studenten, vilket är märkligt då majoriteten vill 

ha behörighet för vidare studier i Sverige.  

Vad gäller den nya gymnasielagen, när vi tog den var åtminstone mina am-

bitioner och jag hoppas också resten av lagtingets, att vi skulle få en utbild-

ning som skulle vara så bra som möjligt för åländska förhållanden. Det före-

faller som om man blir och kopiera allt mera finsk lagstiftning, möjligtvis för 

att man ska slippa tänka själv på utbildningsavdelningen. Jag vet inte. Det 

som också gjorde mig väldigt förvånad var när jag läste en debattartikel i lör-

dagens Tidningen Åland av yrkesskolans förra rektor Sture Skogberg, där han 

skriver: ”Enligt förordningstexten ska yrkesämnesstudierna ordnas i enlig-

het med den finländska förordningen om yrkesinriktade grundexamina FFS 

216/2001”, alltså en förordning från 2001 med andra ord, ”samt rikets be-

stämmelse om examen och examensbenämningar tillämpas.” Detta får som 

följd att de utbildningar som idag bygger på nordisk grund och är utformade 

efter rent åländska behov måste läggas ned. Vidare framhåller Skogberg ”att 
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förslaget till förordning står helt i strid med den nya landskapslagen om 

gymnasieutbildningen på Åland. Det är inte förenligt med lagens anda och 

mening att den finländska förordningen från 2001 ska tillämpas. Ändå har 

landskapsregeringen valt att slaviskt följa den finländska förordningen vil-

ket betyder att en åländsk examen kommer att benämnas grundexamen 

istället för det som stadgas i gymnasielagens 9 § och 26 § nämligen gymna-

sieexamen med yrkesinriktning.” Det här är förvånande. Nu kan jag inte i gå i 

god för allt, men jag har ändå den uppfattningen att tidigare rektor Skogberg 

har en ganska god uppfattning om vad han pratar om. Jag tycker att påståen-

dena är förvånande.  

Jag noterar och riktar direkt en fråga till finansutskottet, man skriver så 

här under stycket Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde: 

”Reformen av gymnasialstadiet genom bildandet av Ålands gymnasium går 

enligt planerna”. Värderade finansutskottsordförande Jan-Erik Mattsson, är 

det så? Går det så? Går det verkligen enligt planerna? Man säger vidare: ”Ut-

skottet har erfarit att det har förekommit problem i organisationsföränd-

ringen, men dessa måste systematiskt lösas.” Det är klart att de måste lösas, 

men vad är orsaken till det som jag nämnde inledningsvis, att studerande vid 

de yrkesinriktade linjerna måste välja hela paket med ämnen som de de facto 

inte behöver? Jag har förstått att man från utbildningsavdelningens sida har 

framhållit att det organisatoriskt är bra, men för vem är det organisatoriskt 

bra? Det är inte organisatoriskt bra för eleverna och den nya lagen tog vi väl 

mycket för att det skulle få en så modern och bra gymnasielagstiftning som 

möjligt, som skulle vara anpassad till åländska förhållanden och skulle bidra 

till att vi har rätt studerande, som kunde se till att fylla de platser och ha den 

kompetensprofil som det åländska näringslivet efterlyser. Det får vi inte om 

vi kopierar de finska förordningarna rakt av. Jag förstår helt enkelt inte det 

vägval landskapsregeringen har gjort, men jag kanske kan få svar på varför 

man har gjort som man har gjort. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Ledamot Anders Eriksson sade bl.a. att jag har påverkat de 

statliga skatterna. Det är väl ändå ganska marginellt. Däremot är det 

viktigt att försöka tillrättalägga det som Ålands framtid för fram om 

skattepolitiken. Därför har jag också skrivit en insändare. I det här fallet 

ligger det kanske lite sanning i det hela. När det gäller sjöfartsbeskatt-

ningen har vi haft inflytande från åländsk sida. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Det var ett misstag, ledamot Erland, det var kollegan 

Sjölund som skrev att de åländska medborgarnas köpkraft har stärkts av 

landskapsregeringens ekonomiska politik, som liberalerna indirekt hade 

varit ansvariga för. Det är ett påstående som inte stämmer. I den mån 

köpkraften har stärkts för åländska medborgare är det på grund av de 

skattesänkningar som den finska regeringen har gjort. Det brukar pratas 

om att man inte ska blanda äppel och päron, men den här blandningen 

blev lite väl saftig i varje fall. Det är inte ltl Erland som framhöll det, vill 

jag säga för tydlighetens skull. 
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Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! När det gäller köpkraftsförstärkningen på Åland har det 

att göra med hela skattesystemet, där är statsskatten en hel del, men 

framför allt den här regeringens arbetslinje. Det är att folk har jobbat 

och tjänat pengar som gör att köpkraften har hållit sig hög trots att man 

med en procent har sänkt det allmänna avdraget. Folk på Åland har haft 

mera pengar i plånboken. Vem som har bidragit mest kan man disku-

tera, men i plånboken finns pengarna, det är ett ovedersägligt faktum. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag tror att köpkraften har stärkts med 3,5 procent. Jag 

har försökt få fram var den siffran kommer ifrån, men det är ingen som 

kan svara på det. Den siffran kanske är tagen ur luften. När man pratar 

om landskapsregeringens eller liberalernas arbetslinje, stämmer inte det 

heller, ltl Olof Erland. Verkligheten är att en arbetslinje är de olika poli-

tiska åtgärderna som man kan utmejsla ur dem, bland annat arbets-

marknadsåtgärder. Där kopierar man den finska lagstiftningen som är 

uppbyggd efter helt andra förhållanden där det gäller att få ut så mycket 

folk som möjligt på arbetsmarknaden, medan vi har fått problem att få 

tag på arbetskraft. Det enda aktiva beslut som liberalerna har tagit när 

det gäller att ändra ålänningarnas köpkraft är att man slopade det all-

männa avdraget. Det innebar att ca fem miljoner euro försvann ur ålän-

ningarnas plånbok. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Det är bra att ltl Anders Eriksson tar upp frågan kring 

gymnasieskolan, just valmöjligheten som skulle erbjudas de studerande. 

Jag delar helt och hållet ltl Anders Erikssons syn på att lagstiftningen 

gjordes på det sättet att man skulle skapa största möjliga valfrihet och 

inte gå in och begränsa den. Jag har också uppmärksamgjorts på det 

som nu håller på att ske. Jag har tyvärr inte hunnit sätta mig in i detalj 

hur det ser ut, men jag har också haft vissa kontakter med den f.d. rek-

tor, som hänvisades till här. Det är också viktigt att få svaren som efter-

lystes av ltl Eriksson. När det gäller hur läroplansgrunderna ska se ut 

och vad examensbenämningarna ska vara så fanns det ganska tydliga 

skrivningar i lagstiftningen. Jag ser att vicelantrådet också har begärt 

ordet i frågan så vi kommer säkert också att få svar, men jag vill lyfta 

mitt stöd just för frågeställningarna, för de är viktiga. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Tack för det ltl Ehn. Inledningsvis vill jag säga att utbild-

ningspaketet hade ingenting att göra med den tidigare rektorn. Jag 

minns så väl de diskussioner, de ambitioner som jag hade och säkert 

kollegan Ehn också, att om det var någon som hade gått den yrkesinrik-

tade utbildningslinjen men kom underfund med att man måste kom-

plettera det eller det ämnet för att kunna gå vidare till fördjupade stu-

dier, gå vidare i Sverige bland annat, så ska man ha möjligheten till det. 

Det var en total nyhet för mig när jag fick reda på att det var ett sådant 
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här omfattande paket som man blev erbjuden med hela sju stycken äm-

nen. Valmöjligheten är att ta paketet, allt eller intet. Så var inte riktigt 

tankarna. Ytterligare när jag blev uppmärksamgjord på det så råkade jag 

läsa den här debattartikeln av rektor Skogberg och då blev jag ännu mer 

förvånad. Vart är man riktigt på väg? 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Vi har liknande åsikter, ltl Anders Eriksson och jag i det 

här fallet. Det handlar om att lagen och det arbetet som gjordes för lagen 

här i lagtinget syftade till att skapa största möjliga valfrihet. Varför man 

väljer att göra på ett annat sätt, kan jag inte svara på. Jag ställer mig frå-

gande på samma sätt som ltl Anders Eriksson. Jag ser att vicelantrådet 

har begärt ordet så vi får säkert en redogörelse för hur fortsättningen ser 

ut. Lagen förutsatte precis det som ledamoten Anders Eriksson var inne 

på, att man ska få så stor valfrihet som möjligt som studerande så att 

man i fortsättningen ska kunna söka vidare även från de praktiska yr-

kesstudierna till högskolestudier på ett för de studerande praktiskt möj-

ligt sätt också. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Vi har precis samma uppfattning och vi inväntar vicelan-

trådets förklaringar till hur det har gått som det har gått, så kanske vi får 

anledning till att debattera vidare. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Ledamot Anders Eriksson vände sig till finansutskottets 

ordförande och ställde frågor med anledning av det vi har skrivit i vårt 

betänkande. Det precis som det står där som vi har erfarit. Den beskriv-

ning som ledamot Eriksson nu framför har vi inte fått till oss, däremot 

har man berättat om många problem som har funnits på vägen och att 

man har jobbat intensivt med det. Min förhoppning är att de som leder 

arbetet nu fortsätter. Man intygade att man också kommer att vara 

tvungen att jobba en del under sommaren tills skolorna startar i höst. 

Det hade vi ingen anledning att tro på. Man förutsatte att allt ska falla på 

plats. Att utgå från att det inte finns inkörningsproblem i en sådan här 

stor reform vore nog fel. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Det sistnämnda äger sin riktighet. Självklart är det så att 

alla omorganisationer innebär vissa problem. Det jag kan se och det som 

jag hänvisade till är att man alltmera kopierar finländsk utbildningslag-

stiftning.  Jag kan inte förstå varför. Det här som jag tog upp om att man 

måste välja ett helt paket, allt intet eller intet, så om jag förstår finansut-

skottets ordförande rätt har man inte fått information om den proble-

matiken. Det är också någonting som känns lite märkligt. Allt verkar ha 

fokus på att man ska ta studenten, något som faktiskt inte är det viktiga 

för många. För dem som studerar är det viktiga att man kan komma vi-

dare till studier i Sverige främst. 
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Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Det är klart att vi fick information om en hel del problem 

som finns här. Vi fick information om att man har löst dem precis som vi 

har skrivit, efterhand som man har upptäckt dem. Det som ledamot Er-

iksson efterlyser, att man ska ha på ett eller annat sätt kan jag inte svara 

på eftersom vi inte har satt oss in i det. Däremot får jag vara nöjd med 

att vicelantrådet Britt Lundberg antagligen kan redogöra väldigt väl för 

det här. 

Talmannen 

Replikväxlingarna är därmed avslutade. 

Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Det kanske är så att ledamoten Runar Karlsson är lite av lag-

tingets Gossen Ruda eller Gossen Runar får vi väl säga härefter. För min del 

och för socialdemokraternas del kan jag säga att vi inte kommer att stöda le-

damot Karlssons ändringsförslag. Däremot är de siffror som ledamot Karls-

son presenterar utgående från de bokslut som har funnits sedan 2004 och 

framåt om den här mandatperioden och gör ett bokslut över mandatperi-

odens ekonomiska politik, de är intressanta. Det som är synd är att frågan 

inte togs upp i finansutskottet, kanske till och med i remissen innan finansut-

skottet, så att vi skulle ha fått anledning att jobba med siffrorna och diskutera 

dem mera och analysera dem mera djupgående. Det är, som någon tidigare 

talare sade, att huvudvärk kan komma plötsligt och den kom väl över ledamot 

Karlsson i veckoslutet när han satte sig ner och tittade på det här. För min del 

vill jag säga att jag uppskattar det arbete som ledamoten Karlsson har gjort.  

Från oppositionens sida har vi försökt säga det här många gånger, men vi 

har talat för döva öron. Den här regeringen har velat föra fram att man har 

fört en så ansvarsfull ekonomisk politik. De tillkortakommanden som man 

har gjort har man skyllt på finanskrisen och möjligen i någon mån på rege-

ringsparten. De siffror som ledamot Karlsson har tagit fram visar att den här 

regeringen, finansminister Perämaa, under sin tid har haft 40 miljoner mer 

att röra sig med totalt sett än den förra regeringen hade under hela mandat-

perioden. Alltså 40 miljoner mer har man tagit under den här mandatperi-

oden ur PAF:s post och pensionsfonden, dvs. Perämaa har tagit ut 117 miljo-

ner medan förra regeringen tog ut 98 miljoner. Det här är helt klart intres-

sant. Dessutom har man haft 100 miljoner som man har använt av likvida 

medel och utjämningsfonden. Ändå är underskotten stora. Då ska man ändå 

betänka att vi under den här perioden har tagit bort alla bostadslån som tidi-

gare har funnits i budgeten, vi har inte återfört till kommunerna det kommu-

nerna borde ha fått ur kassan, man har hållit inne semesterpenningen från de 

anställda och man har tagit bort det allmänna avdraget. Är det här väl skötta 

finanser? 140 miljoner mer har man brukat upp.  

Ledamot Karlssons siffror visar att driftsutgifterna under den förra man-

datperioden, under finansministrarna Strand och Wiklöf, låg på 600 miljoner 

för hela mandatperioden, medan under minister Perämaas tid har driftsutgif-

terna varit 700 miljoner. Detta är enligt ledamoten Karlssons siffror. Det 

hade varit bra om vi hade fått det här och tittat närmare på i finansutskottet. 

Förstås hade vi själva kunnat ta initiativet, men det kanske är bättre sent än 

aldrig.  
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Det är klart att inkomsterna har minskat. De har minskat från de två år när 

inkomsterna var extremt höga, 2007 och 2008. Totalt sett kan man ändå säga 

att regeringen har haft goda möjligheter att bedriva politik. Man får väl säga 

tack och lov så fanns det pengar på sparkontot. Det är inte att förglömma att 

förra mandatperioden fanns det ett parti här som kämpade hårt emot när det 

skulle sparas. Nej, pengarna skulle ut och jobba i samhället, pengarna skulle 

ges till kommunerna. Tack och lov så höll regeringen på sig och kunde spara i 

utjämningsfonden. Det fanns i tiden i sparbankens tidning Lyckoslanten, en 

liten serie om figurerna Spara och Slösa. Den här regeringen har velat skapa 

en bild, som också har varit mycket lyckosam i det åländska samhället, om att 

de är figuren den kloka Spara, medan andra partier har varit figuren Slösa. 

De här siffrorna talar om någonting annat. Nog finns det ämnen att diskutera 

för framtiden.  

Ledamoten Olof Erland tycker inte att vi ska diskutera ekonomin. Han 

tycker att vi ska sitta tysta i bänkarna och lyssna på hans doserande om hur 

bra allting är. Kritik och nya förslag, alternativ och andra idéer göra sig icke 

besvär. Det ska vara vackra fasader utåt. Det är det viktigaste. Jag tycker att 

vi är ett dåligt lagting och en dålig opposition om vi inte ställer oss upp och 

säger hur det är. Därigenom vill jag för min del också tacka Gossen Ruda, 

Runar, för att han tog upp de här siffrorna.  

Jag har suttit i finansutskottet under behandlingen av den här tilläggsbud-

geten och vi har diskuterat den nolltillväxt som vi ser på Åland och som ser ut 

att dröja sig kvar i landskapet Åland. Vi har diskuterat om det är så de facto, 

kan vi lita på BNP-begreppet? Hur signifikant och relevant är det för det 

åländska samhället att använda sig av? Vi har också tittat på arbetslöshets-

graden. Är den en siffra som är signifikant och relevant att använda sig av när 

man vill mäta temperaturen i den åländska ekonomin? Vi har nu kommit till 

det att BNP-begreppet är trubbigt och svårt att använda sig av, där ingår den 

offentliga sektorns löner vilket har bidragit till mycket återhållsamhet under 

den här perioden. Där finns också enskilda bolags beslut som påverkar vår 

BNP mycket, t.ex. sjöfarten och utflaggningarna. Vi gör enorma kast i hur det 

här BNP-begreppet fungerar. Det har varit en intressant diskussion och en in-

tressant analys och det har varit viktigt.  

Vi har också lärt oss att arbetslöshet fungerar på det sättet på Åland att den 

är låg för vi har så hög mobilitet. Finns inte jobb här så flyttar folk bort. ÅSUB 

använder sig av en sådan tumregel i sina analyser att ökar arbetslösheten 

med en procent då flyttar netto ungefär 100 personer. Det är också jättein-

tressant.  

Med anledning av detta så uppmanar finansutskottet enhälligt att land-

skapsregeringen fortsätter att föra en mer proaktiv näringspolitik, inte en re-

aktiv utan en proaktiv, där man själv är med och deltar, påverkar och ser till 

att företagen utvecklas. Det är väl den frågan som jag har lyft upp här i talar-

stolen, hur och på vilket sätt kan vi från samhällets sida, tillsammans med 

näringslivets organisationer, bankerna, finans- och kreditinstituten diskutera 

hur vi kan hjälpa till för att få den här expansionen och tillväxten i bolagen. 

Då kom det intressanta förslag från hörande i utskottet om att man borde 

titta närmare på hur Tekes arbetar i Finland för att stimulera detta. Det är 

den nordkoreanska diskussion som jag har lyft upp här i talarstolen. För soci-

aldemokraterna är det en mycket relevant, mycket relevant diskussion. Ja, 

herr talman, min tid är ute för den här gången. 



  

  1283 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Ledamot Gunell säger att socialdemokraterna pratar för 

döva öron och kanske det ligger någonting i det. Det beror i hög grad på 

det att socialdemokraterna i den ekonomiska politiken har ändrat linje, 

åtminstone en gång per år. Man var väldigt aktiv årsskiftet 2008-2009 

och krävde att man skulle spara mera, nu går vi in i finanskrisen och 

man måste spara. I nästpåföljande budget pratade man om att det inte 

finns någon anledning att dra ner på verksamhetskostnaderna. Man kan 

låna sig till pengar för att investera och stimulera under lågkonjunktu-

rer. Nu tycks vi vara tillbaka till att man borde spara mera. Linjen har 

ändrat från budget till budget från år till år. Där ligger orsaken till att 

socialdemokraterna har pratat för döva öron. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Ja, så kan man givetvis också komma undan det faktum 

som de här siffrorna talar om. Är det inte så minister Perämaa, att också 

minister Perämaa har ändrat uppfattning. Förra mandatperioden skulle 

man inte spara någonting, pengarna skulle ut i samhället och arbeta. Jag 

tror inte att jag hörde ett enda sparförslag från det partiet under den pe-

rioden. Inte vad jag kan minnas. Nog var det precis samma sak, det 

skulle ut bara, det skulle vara mer av allt. Jag tror att det har varit hälso-

samt att få uppleva den här situationen. Nog är det väl så att finanskri-

sen kom och den tog oss alla lite med storm i den meningen att hur 

skulle vi hantera det här. För landskapsregeringens del blev man nästan 

paralyserad. Man tittade på siffrorna som sjönk och sjönk. Därför är det 

just nu intressant att konstatera att man har haft t.o.m. mer pengar än 

förra mandatperioden. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Man kan analysera siffror på olika sätt, det går att visa sa-

ker på olika sätt. Ledamot Runar Karlsson valde, antagligen för att han 

satt med i hela förra regeringen och delvis nu med den här, att jämföra 

en mandatperiod med en annan mandatperiod. Tittar man lite närmare 

på siffrorna kan man konstatera att under den förra mandatperioden 

skedde en kraftig expansion, både på inkomsterna och på utgifterna. 

När vi gick in i den här mandatperioden befann sig utgifterna på en ab-

solut topp. Vi måste komma ihåg att det är utgångspunkten för den 

verksamhet som lagtinget har bestämt att vi ska bedriva. Därefter har vi 

börjat med en viss nerskärning av utgifterna och verksamheterna. Siff-

rorna pekar tydligt på att vi har minskat på utgifterna år för år under 

den här mandatperioden, från en väldigt hög nivå. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Jag kan hålla med om att det var goda tider. Det fanns 

pengar för 2007-2008 och det fanns ingen här i lagtinget, allra minst 

nuvarande finansminister Perämaa som sade någonting om att det 

skulle bromsas och sparas. Inte ett ord hörde vi om det, nej tvärtom ut 

med pengarna i samhället, de skulle ut och arbeta och framför allt skulle 

de till kommunerna. Så läste finansministern, men tack och lov så har 

de här pengarna funnits och de har varit dig och regeringen till stor 

hjälp under den här mandatperioden. Faktum är att driftsutgifterna, de 
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som är svårast att spara i, har ökat med 100 miljoner under minister 

Perämaas ledning. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Ledamot Camilla Gunell pratar om samma sak som igår. 

Vi för en proaktiv politik och den här diskussionen runt BNP och arbets-

löshet torde vara avklarad. Vi vet hur BNP-måttet fungerar här på 

Åland. Vi vet också att vi har en väldigt liten arbetslöshet och det är bra 

samt att vi har en flyttning som även går åt annat håll, så det är inte hel-

ler dåligt. Våra ungdomar måste ut och arbeta på annan plats för att 

återkomma, men vi har trots allt ett flyttningsöverskott år efter år. Det 

är det man måste titta på. När det gäller Tekes, som ledamot Camilla 

Gunell pratar om, har vi en hel del verktyg i vår låda som kan jämföras 

med deras. Jag återkommer i nästa replik. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Ja, det är helt riktigt minister Eliasson, det finns ingen or-

sak att ta upp den här frågan. Vi hade den här dialogen redan igår, men 

eftersom alla i lagtinget inte förstod vad jag ville säga kände jag ett be-

hov av att upprepa vissa saker. Det har grovt övertolkats och använts 

mot mig på ett sätt som jag inte kan acceptera och därför ansåg jag mig 

nödd och tvungen att ta upp de här sakerna igen. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Jag ska återkomma till det här med Tekes. De stöder före-

tag framför allt när det gäller forskning och utveckling av väldigt hög 

nivå som vi inte har. Vi har egentligen inte den typen av företag här på 

Åland, men vi har trots allt ÅTC, växthuset och produktutvecklingsstö-

det som vi kan använda. Där handlar det väl mera om att företagen 

måste intressera sig för de här pengarna. Där finns också pengar. I fi-

nansutskottets betänkande pratar man om att man ska ha ÅSUB att göra 

en utredning om företagens utvecklingspotential. Vi känner faktiskt re-

dan till flera olika typer av företag. Vi har också inom turismen där vi vet 

att man på annat håll har fördubblat sin verksamhet och vi återkommer 

till det när vi ska diskutera turismstrategin. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Det som man kanske kan titta närmare på och som jag inte 

vet i vilken hög grad nuvarande näringsavdelning och i samband med 

andra aktörer brukar sig av, är den här med att titta på enskilda företag 

och föreslå skräddarsydda modeller för rätt person. Det var det som 

kom utskottet till kännedom att man jobbade på det sättet också inom 

Tekes och om det finns något där som vi kan lära och någonting som vi 

kan använda oss av också på Åland, som i alla fall hörande upplevde att 

det finns ett behov av i vårt samhälle, då tycker jag att vi kan titta på det 

och försöka lära oss någonting av det. Jag håller med om att visst har 

Tekes i motsats till oss helt andra möjligheter, helt andra pengar och 

helt andra funktioner än vi på Åland, men vi får göra det bästa möjliga. 
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Talmannen 

Replikväxlingarna är avslutade. 

Vicelantrådet Britt Lundberg 

Herr talman! Jag ska försöka bringa klarhet i studierna enligt yrkesinriktad 

utbildning och den studieförberedande yrkesutbildningen. Den 18 januari be-

slöt landskapsregeringen att istället för att permanenta den försöksperiod 

som man hade haft med de fördjupade studierna enligt lyceets läroplan när 

den försöksperioden gick ut, beslöt vi, efter att vi hade haft diskussioner med 

skolorna och framför allt med de studerande och funderat på hur framtiden 

ser ut, att istället för att gå in och permanenta det system som man hade in-

lett så skulle vi förlänga försöksperioden. Det av flera orsaker. Bland annat 

hade ingen ordentlig utvärdering gjorts ännu av försöksperioden, men också 

för att det är väldigt svårt just nu att ta ställning till hur det kommer att bli 

med tillträde till högskolor i Sverige, vilken kompetens, vilken grund behöver 

man ha.  

Sverige har nu bytt spår och beslutat sig för att av de 18 gymnasieutbild-

ningar är det endast sex som ger högskolebehörighet. De andra 12 är en gym-

nasieutbildning. Om man sedan vill, som alla strävar till, ha en fortsättning i 

det livslånga lärandet, kompletteringsstuderar man och sedan kan man få 

högskolebehörighet. Det är en ny väg. Det gör också att man blir mera inrik-

tad i stil med att det är teoretiska utbildningar som ger den direkta högskole-

behörigheten och en del naturvetenskapliga osv. Det här är i sin linda och det 

kommer säkert att utvärderas på den svenska sidan och man kommer säkert 

att fundera och därför tyckte jag att det var klokt att vi inte går in i något sy-

stem nu och permanentar det utan nu måste vi lämna det öppet.  

I de här diskussionerna har det också kommit fram att de som har läst de 

fördjupade studierna inte har, som systemet ser ut idag, automatiskt tillträde 

till studier i Sverige, det räcker inte till. Även om man har läst hela paketet 

enligt lycéets läroplan är det ingen garanti att man har tillräckligt med grun-

der för att slippa in i en utbildning i Sverige. Det här är jätteviktigt att följa 

upp. Man kommer sannolikt att behöva läsa ytterligare engelska och ytterli-

gare svenska. Det här behöver ytterligare resurser och det är viktigt att vi 

inom våra gymnasier klarar av att ge engelskan och svenskan utöver det som 

krävs för en gymnasieutbildning hos oss. Det har vi också gått in för så det vill 

vi kunna erbjuda.  

Sedan vet alla att det har varit ett bekymmer med schemaläggningen i vin-

ter och jag brukar säga att ofta är det schemat som är den stora stötestenen. 

Det brukar gå att övervinna, med lite arbete till brukar man hitta lösningar på 

det. Det som har visat sig när vi har diskuterat och lagt för- och nackdelar 

mot varandra, att bara en studerande har fått välja, en kanske läser engelska, 

en annan läser svenska, en tredje läser matematik och samhällskunskap och 

skulle vi utöka med flera ämnen skulle kombinationerna bli oändliga. Det be-

tyder också oerhört mycket resurser och oerhört ojämna grupper och ett väl-

digt hopplock mellan utbildningslinjerna. Det är sympatiskt med valfrihet, 

det är inte frågan om annat, men vi tänkte att vi provar under den här för-

söksperioden att man gör det här vägvalet att antingen vill man läsa fördju-

pade studier eller annars läser man kärnämnesstudierna.  

Det har en ytterligare aspekt. Det har visat sig att under den treåriga för-

söksperioden har också de fördjupade studierna, eller studierna enligt lycéets 
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läroplan, tagit en hel del resurser från yrkesutbildningen. Det tar också tid 

från yrkestimmar och yrkesskickligheten. Det är också någonting som är vik-

tigt att vi framhåller, om man vill studera och gå i högskola, om man vet det 

från början att yrket inte är det primära är det fullkomligt okey, men är det så 

att yrket är det primära, är det viktiga det att man får en ordentlig yrkesut-

bildning och att man blir yrkesskicklig. Att man inte blir snuvad på det i sin 

utbildning. Det finns många sådana här grejer som behöver tittas på och som 

behöver diskuteras för att man ska få en så bra gymnasieutbildning som möj-

ligt.  

Förutom det som jag inledningsvis nämnde att se över och följa med vad 

som kommer att hända i Sverige under den närmaste tiden, om det är viktigt 

att man ska ha det här upplägget i och med att man ingick i meritvärderings-

systemet, var Sverige väldigt intresserad av och hade största intresse att me-

ritvärdera Ålands lyceums kurser. De ligger väl till kan jag säga när det gäller 

högskoleverket. Därför finns det en poäng i att ha samma lärokurser i och 

med att vi inte kan ha så hemskt många olika.  

Vi har också sagt i vårt beslut att de studerandes behov och önskemål att 

studera enligt den studieförberedande utbildningens lärokurs har varierat 

inom yrkesutbildningens olika program. Organiseringen av studierna inom 

de studieföreberedande kurserna inom yrkesutbildningen och examinations-

rätten har varit oklart. Det här är också en fråga som man behöver reda ut yt-

terligare under den här försöksperioden.  

Det som vi sist och slutligen gick in för är att de studerande inom den 

grundläggande yrkesutbildningen erbjuds att ersätta studier i svenska, eng-

elska, matematik, samhällskunskap, fysik och kemi. Det läser man ändå. Fy-

sik och kemi är inte nya ämnen utan dem läser man ändå. Dem ersätter man, 

istället för att läsa den läroplan som de som läser enligt kärnämnesstudierna 

byter ut det mot Lycces läroplan i fysik och kemi istället. Man byter läroplan 

helt enkelt. Det blir inte en massa nya ämnen som man måste ta på sig ändå. 

Efteråt hade vi diskussion med lärarna och studerande och då fanns det ett 

starkt önskemål att samhällskunskap skulle bli valbart i förhållande till häl-

sokunskap. Hälsokunskap tyckte vi också att vi hade råd med eftersom det 

var ett sådant stort intresse för det. Det var flera av våra studerande, framför 

allt de som riktar in sig på kost och liknande, som var mycket intresserade av 

hälsokunskapen. Samhällskunskap och hälsokunskap kan till delar vara ut-

bytbara, hälsokunskapen lite mindre.  

Om studerande inom yrkesutbildningen vill erhålla högskolebehörighet i 

svenska högskolor och universitet krävs ytterligare studier. Dvs. godkän-

nande av kurser i svenska och engelska enligt läroplanen för den allmänna 

gymnasieutbildningen, så det blir ytterligare utöver det här. Vi har sagt att 

det är korta kursen som vi har möjlighet att erbjuda inom vårt yrkesgymna-

sium. Här kommer det antagligen att behövas, som det ser ut idag, att utöka 

inom engelska och svenska. Det vill vi ha möjlighet att kunna erbjuda dem. 

Det kanske vi kan göra genom att spara resurser genom att sätta in alla på 

samma spår. Det är egentligen själva beslutet.  

Om man sedan skulle ha en spåkula, som jag inte har, så tror jag att det 

kommer att finnas ett stort jobb. Det är jätteviktigt att man om två år tittar 

ordentligt på detta, börjar man se en tydlig riktning på den svenska sidan och 

hur väl faller det här med att läsa enligt lyceets plan för våra studerande och 

vilket värde har det att skriva studenten.  
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Från första början var upplägget att man kunde få dubbla examina. Det är 

också någonting vi måste diskutera med de studerande och också fundera på 

när det gäller antagning till studier. Vad är mera värt, att ha dubbla examina 

och ha möjlighet att läsa studentexamen eller ska man rikta in sig mera på att 

se till att man får lärokurser som blir anpassade till att man kan ansöka till 

Sverige också efter att man har gått ut sin yrkesutbildning. Automatiskt är 

man behörig till yrkeshögskolor på Åland och i Finland efter att man har gått 

kärnämnesstudierna i våra yrkesskolor. Det behöver man inte några fördju-

pade studier till. Jag tror att det kommer att bli en diskussion och det behö-

ver man fundera på, vad är värt mest? Vilken väg ska man ta i det här fallet? 

Det är precis som någon har sagt att själva studentexamenspappret är ingen-

ting som man frågar efter när man söker till svenska skolor, däremot innehål-

let, men det finns också ett värde i att ha en nationell examen som är större 

än en egen. Det kräver sitt funderande och därför har det varit viktigt att inte 

rusa iväg och permanenta något. Vi har försöksperiod ytterligare och lägger 

tid på att utvärdera och fundera.  

Det som jag också tycker att är jätteviktigt är att våra studerande som väl-

jer att ta en gymnasieexamen och satsa på sin yrkesskicklighet, har en möj-

lighet att komplettera efteråt, det livslånga lärandet. Om det sedan är så att 

man ångrar sig, när man har jobbat praktiskt ett antal år, man har fått en hög 

yrkesskicklighet och där leker vi med tanken på att kombinera naturveten-

skaplig-tekniskt basår eventuellt vid Ålands högskola. Nu far de flesta stu-

derande iväg och läser i komvux, som det heter på svenska sidan, men det be-

tyder också att man först kan åka till en ort och gå i komvux och sedan ska 

man söka nya bostäder och flytta en gång till för att följande år fortsätta sina 

studier. Det är många som har uttryckt att det vore fint om man kunde ta 

kompletteringsåret här hemma. Jag tror inte att vi någonsin kommer att 

komma till att vi får en sådan gymnasieutbildning där alla vägar är öppna till 

svensk utbildning i och med att svensk utbildning har olika behörighetskrav 

för nästan varje utbildning. Varje utbildning har sina egna krav. Där gäller 

det för studiehandledarna att hänga med, det säger vi också i lagen att det ska 

finnas en plan för varje studerande. Studerande går in och funderar på vad de 

har för mål med sina studier och att man i bästa möjliga mån i skolan försö-

ker tillse och leda. Studiehandledarna har faktiskt fått ett så brett underlag i 

sin utbildning så att man kan komma vidare till det som man har som mål.  

Det här är ett försök till svar på de frågeställningar som har ställts. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag är inte alldeles säker på att jag hängde med hela vägen. 

Idén med att de studerande skulle ges möjligheter till fördjupade studier 

var just att de skulle kunna studera vidare vid högskolor, kanske främst i 

Sverige. Så har det sett ut, det var inte fokus på studentexamen. De två 

huvudfrågor som jag hade i mitt anförande som jag inte är säker på om 

utbildningsministern hörde hela, var varför man måste ta hela paketet? 

Precis som ministern var inne på så finns det olika behörighetskrav på 

olika utbildningspaket, linjer, skolor i Sverige. Då är det väl viktigt att 

man tillsammans med sin studiehandledare kan se vilka ämnen som den 

studerande behöver förbättra sig i. Det var den ena saken som jag ville 

veta och jag förstod att svaret var att det blir ett väldigt hopplock av äm-

nen, varför man måste ta hela paketet, allt eller inte. Det är inte ett rik-
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tigt tillfredsställande svar. Den andra frågan var varför denna finska 

förordning är kopplad till vår nya åländska gymnasielagstiftning. Det 

förstår jag ingenting av och det nämnde inte ministern. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Inledningen har beretts och planerats långt tidigare än vad 

jag har varit med i arbetet, också till att ge möjligheter till två dubbla ex-

amina, en yrkesexamen och en studentexamen. Det har runnit mycket 

vatten under broarna sedan dess. Behörighetskraven till svenska högs-

kolor har ändrat, två gånger till och med under den tid jag har suttit som 

utbildningsminister. Därför är det viktigt att vi följer med och anpassar 

utbildningen så gott vi kan så att våra ungdomar får så stora möjligheter 

som möjligt att kunna utbilda sig till det de önskar sig på svenska.  

Varför man måste ta hela paketet försökte jag redogöra för det. De er-

farenheter som man har vunnit i skolorna under de här tre åren, man 

har värderat fördelarna med att var och en får välja precis som man vill 

mot nackdelarna, som mera resurser så att vi också kan ge ytterligare 

engelska och svenska som kommer att behövas och också för att det ska 

bli mindre håltimmar för studerande rent praktiskt och mindre spring-

ande mellan skolorna. De får mera sammanhållning som studerande har 

tyckt att ha varit oerhört viktigt och då har vi respekterat det. Förord-

ningen är inte antagen så jag vet inte vilken förordning som hänvisas till. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Den förordning som jag hänvisar till är en som jag läste i 

en debattartikel om. Jag sade att jag inte vet om det stämmer, men det 

hänvisades i debattartikeln till att den finska förordningen hade använts 

om yrkesinriktade grundexamina, FFS 216/2001. Det blev jag väldigt 

förvånad över när jag läste det påståendet. Jag kan inte gå i god för att 

det stämmer.  

Det är riktigt, utbildningsministern, jag vet att behörighetskraven har 

ändrat flera gånger och jag vet att det har gjorts ett bra jobb från land-

skapsregeringens sida för att försöka få det här rätt och hänga med. Det 

är absolut inte frågan om annat, men om man tittar på ursprungstan-

karna, hur det skulle vara, att man skulle ha möjlighet att förbättra sin 

utbildningsprofil, om det uttrycket tillåts, så förefaller det som om det 

skulle bli mera stereotypt än åtminstone vad mina tankar var. Ta hela 

paketet, allt eller intet och då är vi ganska långt borta från den frihet och 

flexibilitet vi pratade om när lagstiftningen togs. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Vi jobbar just nu med utbildningsförordningen i förhål-

lande till gymnasielagstiftning om det är den som har avsetts. Den är 

inte klubbad ännu förutom en eller två paragrafer där vi har klubbat be-

hörighetskraven för förvaltningschefen och rektorerna för att kunna an-

ställa dem. Resten av förordningen är inte färdigt bearbetad, den ska vi 

fatta beslut om innan kort. Ambitionen är att våra unga ska få bästa 

möjliga förutsättningar att bli antagna till de högskolestudier de önskar 

och vi ska göra vårt yttersta för att anpassa oss och för att hitta mönster. 

Det är inte enkelt eftersom utvecklingen ändras i Sverige mot mera teo-

retiska studier för att bli antagen. Det här är ett steg i den riktningen att 
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anpassa oss mot Sverige på enklast möjliga sätt. Jag tror att utvärde-

ringen och försöksperioden kommer att leda till att man måste hitta yt-

terligare en modell för att göra det ultimat. Det vet vi först när Sverige 

har satt ner foten och bestämt sig för hur man ska ha det. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Det var så när kombistudierna infördes ville man helt en-

kelt ge yrkeseleverna ökade möjligheter. Kombistudier har funnits på 

fastlandssidan i 20 år och var ett alternativ som fungerade. Det var 

någonting som gav de yrkesstuderande möjligheter att också ta stu-

dentexamen eller kanske läsa bara ett eller två ämnen. Det jag undrar 

över nu är att det är väldigt viktigt att förändringen inte görs på de yr-

kesstuderandes bekostnad. De som nu läser på yrkesnivå, har de till-

räckliga studier för vidare studier? Är det så att blocket för vidarestudier 

försvinner från och med nästa studieår? De som läser på yrkesnivå, är 

deras kärnämnen tillräckliga för studier i Finland eller Sverige? 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Den uppgift som jag har fått är att de traditionella studier-

na som leder till gymnasieexamen leder till behörighet för den åländska 

högskolan och de finländska högskolorna direkt. Om man har andra 

önskemål, t.ex. att man vill söka till Sverige, som jag tror att en majoritet 

av dem som läser i yrkesgymnasiet har intresse av, har vi försökt an-

passa det här så långt som möjligt. Vi har tittat på vilka ämnen som är 

viktiga, de har sammanfallit med det här, men också konstaterat att det 

behövs, förutom det här, engelska och svenska som det ser ut idag. Det 

är helt och hållet ambitionen att det ska ges kompetens både till öst och 

till väst för våra ungdomar. De ska ha största möjliga valfrihet och att 

man också ska tillse att man kan studera till det yrke man önskar välja. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Är det så då att det här blocket för vidare studier kommer 

att finnas inom just engelska och svenska, där det finns behov av kom-

plettering? Är det i så fall någonting som alla ges samma nivå på, eller är 

det någonting som man ska välja? 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Jag kan inte detaljer hur det är upplagt. Hela uppbyggna-

den är väldigt långt nådd hos Ålands gymnasium, men tanken är att 

varje studerande nu ska göra sin egen utbildningsplan. De ska konsta-

tera att man med sina studier har det här målet, man vill bli ingenjör, 

elektriker eller vad man vill. Då ska studiehandledaren tillsammans med 

den studerande se vilka studier som behövs för det. Sedan kanske man 

också har ett särskilt önskemål, att förutom det här kanske man vill läsa 

väldigt mycket engelska osv. I den här studieplanen ska det läggas in det 

som ungdomen önskar så att man kan ha framförhållning och planera 

bra grupper för framtiden. Det är tanken med hela upplägget. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag upplever att det finns lite samma problematik i den 

här frågan som det finns i den diskussion som vi hade kring behörig-

hetskrav och yrkeskvalifikationer, vi lever mitt mellan två utbildnings-

världar, åtminstone mitt mellan två, men sedan lever vi dessutom i 

Europa, som är en del. Vi har kravet på oss att försöka ge våra stu-

derande möjligheter, precis som vicelantrådet beskrev här, att söka åt 

det håll man finner som mest lämplig för sin egen väg framåt. Här krävs 

att man får just de egna lösningarna. Det går inte att kopiera andras. Det 

som kanske fick mig att gå in och replikera på ledamoten Anders Eriks-

son här tidigare var just diskussionen om nödfallsgrunderna. I den 

första remissen som jag såg på för förordningarna fanns just den kopp-

lingen som ledamot Anders Eriksson också redogjorde för, man gick in 

för en koppling till det finska systemet, med benämningar osv. Det vore 

bra om vicelantrådet kunde redogöra för hur man tänker vidare där. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Det är precis så att det är väldigt komplicerat mellan två 

världar. Det skulle vara väldigt enkelt om man kunde bestämma hur det 

skulle vara i de två världarna runt omkring oss, men det har vi ingen rät-

tighet att göra. Vi får snällt anpassa oss, vi kan förstås påpeka, påverka 

och diskutera och försöka framhålla framför allt att för att efterhöra vad 

vi ska göra för att de ska kunna förvärva våra ungdomar till sina högsko-

lor. När det gäller de faktiska examensbenämningarna, alltihopa är i 

förordningarna som är under beredning, så har jag inte en sådan koll 

över det så att jag kan redogöra för det idag, men jag återkommer gärna 

till det. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Orsaken till att jag också lyfter det i det sammanhanget 

när ledamot Eriksson tog upp det, är att jag vet att det finns en oro i sko-

lorna för det här. Man stänger dörren västerut i ett läge när man går in 

för att rakt av ta facit från det som finns på östra sidan. Det skulle vara 

väldigt olyckligt om det blir på det sättet. Jag hoppas att man har ögo-

nen på det på det sättet att man inte stänger dörrar utan att man istället 

hittar systemen framåt som håller dörrar öppna och som då anpassas på 

ett sådant sätt att de studerande verkligen har möjligheter att tillgodo-

göra sig de kunskaper som behövs. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Vi ska definitivt inte att stänga några dörrar, sådana am-

bitioner finns inte utan tvärtom att öppna upp. Det är det som är mo-

dern politik, vi ska inte isolera oss på något sätt i världen. Det jag klart 

och tydligt minns därifrån, det är länge sedan jag tittade på förordning-

en innan den gick på remiss och har beretts vidare, är att vi just har job-

bat med bl.a. det som vi diskuterade under yrkeskvalifikationsdiskuss-

ionen, som hör hemma i speciallagstiftning i gymnasieförordningen, i 

det här fallet är examensbenämningarna. Vi ändrar inte på behörighets-
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kraven, varken sänker eller något annat, vi formulerar dem på ett nytt 

sätt så att man ska vara behörig oavsett vart man söker, det ska vara 

formulerat där hur mycket man ska studera istället för att hänvisa till 

någon speciell högskola som man ska ha avlagt studierna vid. Där är det 

en klar öppning mot Europa, men om det finns några ytterligare knop-

pigheter ska jag förstås hålla ögonen öppna för det. Tack!    

Talmannen 

Replikväxlingarna är därmed avslutade. Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är av-

slutad. 

Detaljbehandlingen vidtar. Först föreläggs utgifterna enligt huvudtitel, sedan inkoms-

terna och därefter motiveringen och sedan betänkandens klämmar. Kan förfaringssättet 

godkännas? Förfaringssättet godkänns. 

 Föreläggs utgifterna enligt huvudtitel jämte detaljmotiveringar. 

43 Ht. Godkänns. 

44 Ht. Godkänns. 

45 Ht. Godkänns.  

46 Ht. Godkänns. 

47 Ht. Godkänns.  

48 Ht. Begäres ordet? 

Ltl Runar Karlsson 

Herr talman! Jag föreslår en förändring under moment 48.20.22 om det är så 

att det är nu jag ska göra det. Jag föreslår att summan minskas från 1,6 till 1,2 

miljoner, alltså att moment 48.20.22 Upphandling av sjötrafiken ändras från 

-1,6 miljoner euro till -1,2 miljoner euro så att exempelvis den tvärgående tra-

fiken indras under perioden september-december 2011. 

Talmannen 

Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Under diskussionen har ledamoten 

Runar Karlsson föreslagit att momentet 48.20.22 Upphandling av sjötrafik ändras så att 

dess belopp som är föreslagen 1,6 miljoner euro minskas till 1,2 miljoner så att exem-

pelvis tvärgående trafiken indras under perioden september-december 2011. Förslaget 

har inte vunnit understöd så det förfaller.  

Moment 48.20.22 är därmed godkänt. 

48.30 Begäres ordet?  

48.30 till och med 48.30.79 är godkända enligt utskottets betänkande. 

Därmed är utgifterna i deras helhet godkända. 

Föreläggs inkomsterna i deras helhet. Inkomsterna är godkända. 

Föreläggs betänkandets motiveringar. Motiveringarna är godkända.  

Föreläggs det till betänkandet fogade första klämförslaget. Första klämförslaget är god-

känt. 

Föreläggs det till betänkandet fogade andra klämförslaget. Andra klämförslaget är god-

känt. 



  

1292 

Därmed är förslaget till första tilläggsbudgeten för år 2011 godkänd i sin helhet. 

Föredras 

15 Strategi för den åländska skärgårdens trafiksystem ”Kortrutt 2011” 

Landskapsregeringens meddelande (M 3/2010-2011) 

Ärendet avförs och upptas till diskussion i morgon 08.06.2011. 

Föredras 

16 Mediepolitiskt program 

Landskapsregeringens meddelande (M 4/2010-2011) 

Ärendet avförs och upptas till diskussion i morgon 08.06.2011. 

Föredras 

17 Ålands turismstrategi 2012-2022 

Landskapsregeringens meddelande (M 5/2010-2011) 

Ärendet avförs och upptas till diskussion i morgon 08.06.2011. 

Enda behandling 

18 Sophantering, solceller, miljövänlig städning och energisparåtgärder 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 12/2010-2011) 
Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 37/2007-2008) 
Ltl Danne Sundmans m.fl. hemställningsmotion (HM 2/2008-2009) 
Ltl Anders Erikssons m.fl. hemställningsmotion (HM 15/2008-2009) 
Ltl Fredrik Karlströms m.fl. hemställningsmotion (HM 44/2008-2009) 
Ltl Danne Sundmans m.fl. hemställningsmotion (HM 26/2009-2010) 
Ltl Mika Nordbergs m.fl. hemställningsmotion (HM 34/2009-2010) 

Först tillåts diskussion och efter det vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. 

Ltl Åke Mattsson 

Herr talman! Vi fick en liten tid över för arbetet med lagframställningarna så 

vi passade på tillfället och arbetade lite på motionerna. Det finns väldigt 

mycket att arbeta med så vi har tagit dem knippvis, som ni har märkt. Vi har 

försökt sätta ihop dem som har ungefär samma område. Inledningsvis berör 

det energisnåla lampor och vägbelysning. Den här motionen har varit väldigt 

tidigt ute. Då var tekniken på gång, men utskottet erfar nu att man inte har 

kommit så långt framåt fortfarande när det gäller ledbelysning ute i trafiken. 

Däremot är det möjligt att ha den vid cykelbanor, gångbanor och sådana om-

råden, men den lyser alltför lite för att ha den på körbanorna.  

Det finns en del andra lampor som är på kommande, men det blir ganska 

stora kostnader för att byta ut den här typen av belysning. Man kan väl säga 

att tekniken ska ta ytterligare ett steg framåt förrän man kan börja använda 

rätt typ av miljösnåla belysningar.  

Det har också visat sig att landskapet äger väldigt få lampor. Det är mera 

kommunerna som äger belysningen runt vägarna. Man drar lamporna och 

iordningsställer allt, men sedan överlåter man driften till kommunerna så det 

är de som ska stå för kostnaderna att byta ut lamporna. Med anledning av det 

här så beslöt vi att vi förkastar den här motionen. 

Nästan motion gäller fiberstädning. Jag har inte provat så mycket på fiber-

städning, men vi har tittat hur långt man har kommit på området. Det är im-

ponerande hur bra fiberredskapen fungerar fast man inte har något medel 
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med överhuvudtaget. Det framkom också hur viktigt det är att man doserar 

medlet rätt när man städer. Många gånger använder man för mycket eller fel 

medel så att smutsen snarare fastnar på grund av att man använt tvättmedel 

istället för att man ska försöka få bort dess mera.  

Det finns relativt miljösäkra alternativ. Med anledning av det här bestämde 

vi att godkänna motionen. Vi konstaterade också när det gäller det här områ-

det, att man från landskapet har intentionen att gå ganska långt och man har 

provat olika alternativ, men det finns fortfarande möjlighet att utveckla städ-

ningen mycket mera. De olika myndigheterna inom landskapet borde samar-

beta mera när det gäller upphandling, att man ska ha demonstrationer. Man 

har också under tiden som vi har behandlat den här motionen haft en in-

formation om miljövänlig och alternativ städning. Vi godkände alltså motion-

en. 

Sedan har vi förbränningsanläggningar för brännbart avfall. Motionen är 

också gammal, från 2008-2009. Där konstaterade man att man idag har ett 

annorlunda tänk. Det gäller att sortera soporna betydligt bättre än vad man 

gjort förut. Man ska återvinna och kompostera mera. Det brännbara avfallet 

borde fås ner mycket, mycket mera än vad vi har för närvarande. Då kanske 

det inte är aktuellt att göra en egen förbränningsanläggning. Det som finns i 

Norge eller Färöarna är relativt små och man har inte så stora anläggnings-

kostnader. I Norge kör man soporna till Sverige istället för att förbränna dem 

i förbränningsanläggningar, det är så pass mycket billigare att ha dem i de 

här jätteanläggningarna. Det finns vissa problem där. På grund av den kom-

munala angelägenheten har vi också avslagit motionen. 

Installation av solceller var inledningsvis en riktigt bra idé. Efter vissa hö-

rande här så var det inte så tokigt att man sätter upp solceller någonstans och 

så har man en mätare som visar hur mycket som matats in. en synlig stor mä-

tare som visar vad det handlar om. Under de senaste månaderna har det 

kommit fram mycket energi osv. I just det här ögonblicket har det kommit 

fram så här mycket.  

Det kanske inte är den renaste energin, det är någonting som fungerar 

normalt när man inte har tillgång till elnätet, annars är det relativt dyrt. Det 

som kan vara ett alternativ som också framkom i hörande är att man skulle 

kunna ha vattenburen solfångare på taket. Det skulle vara ett alternativ om 

man kunde köra in värme från returledningen till fjärrvärmeverket. Det är 

någonting som man borde titta på från landskapsregeringen. Här kan det fak-

tiskt finnas kostnadsvinster att göra. De kan ge relativt mycket varmvatten 

och vi har också sådana som sitter i lagtinget som är ganska engagerade i frå-

gorna. Vi förkastade motionen i övrigt, men vi bringar till landskapsregering-

ens kännedom att man tittar på det här. 

Krav på varmvattenmätning är däremot en motion som utskottet tyckte att 

var ett bra förslag. Vi har till och med utökat motionen ytterligare att man 

inte bara mäter varmvatten utan man mäter allt vattentillflöde till och från 

lägenheterna i flerfamiljshus. Det ligger kanske inte i husbyggarnas intresse 

att installera dessa. Det kostar en viss summa att installera dem och att debi-

tera varmvattnet kan bli en extra åtgärd som kan ta lite tid för en administ-

ration som man inte vill påföras. Blir det en lagstiftning tror jag att man kan 

föra den framåt. Generellt har vi en stor vinst att göra, alla betalar för sitt eget 

varmvatten, man betalar inte kollektivt för det. Utskottet föreslår att motion-

en godkänns med viss justering. För närvarande har man tänkt tanken att 
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man ska öppna byggbestämmelserna och då kan det vara bra att man i sam-

band med det ändrar på lagstiftningen angående nyproduktion av flerfa-

miljshus som det här gäller, varm- och kallvattenflödesmätare. 

Sedan kommer vi till komprimeringsanläggning för brännbart restavfall. 

Den kanske till och med kunde vara mobil har jag förstått i anförande tidi-

gare. Det kanske är någonting som tål att fundera på och kan vara en väg 

framåt. Det är inte landskapsregeringen som tar beslut om det här utan det är 

en kommunal angelägenhet. Det är från kommunerna som initiativen ska 

komma. Därför föreslår vi att motionen ska förkastas.  

Som en hänvisning till det föreslår utskottet att lagtinget hemställer hos 

landskapsregeringen om att städning av landskapets fastigheter ändras så att 

det så långt som det är möjligt baseras på naturliga medel och fiberredskap i 

enlighet med hemställningsmotion 2/2008-2009. Lagtinget hemställer hos 

landskapsregeringen om att det i Ålands byggbestämmelsesamling införs 

krav på vattenmätning för att minska energi- och vattenförbrukning i enlig-

het med hemställningsmotion 26/2009-2010 och att lagtinget förkastar hem-

ställningsmotion 37/2007-2008, 15/2008-2009 och 44/2008-2009 samt 

motion 34/2009-2010. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Herr talman! Liberalerna gick till val med att de skulle få ordning på 

Mise. Senast för ett år sedan sade lantrådet att man skulle ta itu med 

Mise och Mise skulle läggas ned. Varför vill man ta itu med Mise, varför 

vill man lägga ner Mise? Jo, medborgarna upplever Mise som orättvist 

och dyrt. Vi från obunden samlings sida har försökt komma med olika 

kreativa förslag till hur man skulle kunna få ner kostnaderna och göra 

det här rättvisare. Ett sätt skulle vara att en aktör på sopmarknaden 

skulle ha möjlighet att lämna sina sopor på Åland för att sedan kunna 

vidareexportera dem. Det får en entreprenör inte göra idag på grund av 

exporttillståndet. Däri kommer möjligheterna att landskapet, som har 

exporttillstånd för sopor, skulle kunna ha en kostnadsneutral mottag-

ningsstation och komprimera soporna och exportera dem från Åland. På 

det sättet skulle medborgare få billigare sopavgift. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Herr talman! Vi håller i princip med om det från utskottets sida, men 

som vi har tolkat det är det inte landskapsregeringen som ska ta det här 

initiativet. Man bör ha redskap att stöda ett sådant här initiativ om nå-

gon tar det, något företag, men det är inte landskapsregeringen själv 

som ska starta verksamheten. Vi gick en bit framåt, så långt i alla fall, att 

vi uppmanade landskapsregeringen att stöda den här typen av verksam-

het. Vi är inte negativa till tanken bakom det här utan alla initiativ som 

får ner sopberget och får ner kostnaderna är lovvärda i den här situat-

ionen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag vill först ge en eloge till social- och miljöutskottet. Det 

är det utskott som har haft flest ärenden och framställningar, men ändå 
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ger man sig tid att behandla motioner. Tittar man på näringsutskottet 

och finansutskottet som inte ens har ärenden och ändå inte behandlar 

motioner är det här jättebra. När det gäller betänkandet, man har klum-

pat ihop dem och tagit dem lite i parti och minut, vilket gör att vissa mo-

tiveringar inte riktigt håller ihop. Det gäller motiveringar som gäller för-

bränningsanläggning för brännbart avfall. Där säger utskottet att man 

bör satsa på återvinning istället för förbränning. Lyckas man med det så 

behöver man inte någon förbränningsanläggning. Det är ett resonemang 

som inte riktigt håller för det kommer alltid att finnas en restprodukt 

kvar. Med det här resonemanget kommer vi att få köra en stor del av 

våra sopor till Sverige. Det är mycket, mycket miljöbelastande och helt 

fel. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Herr talman! Det stämmer i och för sig, men tittar man framåt, den tid 

det tar förrän man får igång en sopförbränningsanläggning kommer det 

att ha gått framåt ytterligare. Soporna kommer troligtvis att minska. För 

att en anläggning ska bli lönsam krävs det att det ska vara en väldigt stor 

mängd sopor. Det ska vara en viss hetta när man förbränner osv. Det 

skapar väldigt stora problem och vi ser inte lösningen på problemet med 

det här.  

Det är samma sak med en balningsanläggning, det kanske inte är 

landskapsregeringen som ska bygga sopanläggningen utan det borde 

vara ett kommuninitiativ, så det finns två angelägenheter till varför vi 

har avslagit det här. Man borde ge signal utåt att vi inte ska producera 

sopor, vi borde stoppa produktionen av sopor i större omfattning än vad 

vi gör idag. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Till frågan om landskapsregeringen ska göra någonting el-

ler inte är de trots allt övervakande myndighet. Det är viktigt att man 

försöker peka på alternativen för att få ner sopmängderna. Sedan har 

det varit så att den här frågan har övervägts många gånger under årens 

lopp och det har alltid stupat på att det har varit för liten mängd samti-

digt som man har noterat att tekniken har ändrat och det blir mycket 

mindre förbränningsanläggningar. Jag noterade att utskottet inte syn-

barligen har bekantat sig med det i och med att utskottsordförande 

Mattsson nämnde vad som har hänt på Färöarna och i Norge t.ex. Det 

jag vill peka på och märk väl notera min eloge i början, det är mycket bra 

att man ändå behandlar de förslag som läggs för det är väldigt noncha-

lant att man inte ens bryr sig om förslag som har lagts i andra motioner, 

men det är en annan femma. Igen, motiveringarna håller inte riktigt 

ihop, med all respekt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Det blir mycket beröm till social- och miljöutskottet för jag 

vill späda på ytterligare. Social- och miljöutskottet har, som sades tidi-

gare, mycket arbete, många stora framställningar, ändå tar man sig tid 
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att inte bara behandla motioner, man behandlar dem så pass ingående 

att man ändrar i klämmen och engagera sig för att kunna godkänna dem 

dessutom till råga på allt. Det är alldeles fantastiskt att man som lag-

tingsledamot från oppositionen få sakfrågan godkänd, vilket jag i det här 

fallet har fått och hela två stycken. Det gläder mig förstås, jag är tacksam 

för att utskottet föreslår att lagtinget ska godkänna motionerna. Det här 

rör sig om två väldigt konkreta sakfrågor inom miljöpolitiken som har 

direkta och indirekta följer för miljön, positiva sådana.  

Den första handlar om miljövänlig städning. Kemikalier vi exponeras 

för när vi befinner oss i hemmen, på arbetsplatserna och på väg däre-

mellan är omfattande och det gäller att försöka bekämpa dem till varje 

pris. Det visar sig att det kommer nya rön på löpande band där man 

upptäcker nya emissioner från möbler, apparater och från alla möjliga 

saker i vår närhet.  

En stor belastningskälla är just kemikalier som används inom städ-

ning som man sedan får i sig när man håller sig i möbler, man vistas i 

rum där kemikalierna frigörs i partikelform och kommer in genom and-

ning osv. Det här är någonting som det forskas mycket kring och delvis 

har man kommit fram till att det ökar allergier och hälsoproblem i all-

mänhet. Här är man kanske lite före sin tid, men jag är helt övertygad 

om att man kommer att komma till den slutsatsen att många av de städ-

kemikalier som används idag fortfarande är mer eller mindre skadliga 

för hälsan, även i liten omfattning, eftersom man rör sig så mycket i ut-

rymmena och exponeras så många gånger. Flera av kemikalierna lagras i 

kroppen, man kan inte göra sig av med dem utan de blir på hög.  

Att städa utan kemikalier, bara med naturmaterial och fiberredskap, 

är någonting man borde göra inte bara i hemmet utan också i offentliga 

lokaler där folk vistas, på arbetsplatser, kontor och så vidare för att und-

vika exponeringen av kemikalierna. Därför är det jätteviktigt att motion-

en har blivit godkände. Det får stora, indirekta, positiva följder för folk-

hälsan framför allt. Det är viktigt. 

Den andra handlar om varmvattenmätningar. Det är väl ännu mera 

praktiskt, en liten detalj i byggbestämmelseregelverket som säger att 

man i flerbostadshus ska ha krav på vattenmätning. Det är bra. Det har 

också framför allt en miljöpolitisk effekt så att man blir sparsam med 

vattnet, i kombination med att man måste betala för vattnet och ser sin 

egen förbrukning osv. så får det en sådan följd att man lever snålt.  

Sedan har det också en social aspekt, man kan med sådant här bo-

ende skala bort alla kostnader. Om en person t.ex. en pensionär vill bo 

billigt har man möjlighet att ta avgifter för olika typer av service som 

anpassas till förbrukningen. Då kan man bo väldigt billigt om man lever 

snålt, vilket äldre människor gör. Äldre människor är den bästa förebil-

den för hur yngre människor borde leva. Det ser man tydligt som hyres-

värd. Det är en våldsam skillnad på förbrukning av det ena och det 

andra, även för sopmängden finns en betydande skillnad. Generellt sett, 

det finns säkert unga människor som är undantag som bekräftar regeln.  

Den här tekniken möjliggör att man tar betalt för allt vatten, man har 

en kvot som är gratis och går man över den förbrukningen får man be-

tala. Det medvetandegör folk om den viktiga resursen som vi tar för gi-

vet. Här går vi till kranen, tar ett glas och får dricksvatten ur en kran. 
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Det är inte på många ställen i världen som man kan få det och det slösar 

vi bort dagligen, mycket färskvatten som folk på annat ställe i världen 

skulle rädda liv med. Visst ska vi vara sparsamma med den resursen. 

Där har utskottet gjort en bra ändring. Tack!   

Ltl Åke Mattsson, replik 

Herr talman! Inledningsvis vill jag säga att det är oppositionen som ska 

motta ovationerna varför vi behandlar motioner i utskottet. Det blir väl-

digt svårt att ta några motioner, äras den som äras bör i det här sam-

manhanget. Angående städningen bör det framkomma att det inte är 

helt möjligt att frångå kemikalier. Det finns på toaletter, på sjukhus och 

på andra ställen och där måste man använda bakteriedödande kemika-

lier. Man ska använda rätt metod på rätt sätt. Det är det centrala och det 

kanske inte är fullt utvecklat ännu.  

Det här med vattenmätning har det inte hänt någonting. Det diskute-

rades mycket 2007 när den centrala bygglagen togs, men man kom inte 

vidare. Det är bra om det händer lite på den punkten. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! När det gäller städningen bör vi komma ihåg att det finns 

många åsikter om att där och där och där fungerar det inte att städa med 

fibrer och naturliga material, men det visar sig också att det här handlar 

om traditioner och ett arv som man har i städbranschen. Man har lärt 

sig att städa på ett visst sätt och det är svårt att ändra. Det är ganska 

kunskapsintensivt att ersätta kemikalier som är lätta att städa med, med 

fiberredskap. Det krävs att man gör det på ett visst sätt och det kanske 

måste tillföras mera arbete, men i princip finns det inget, eller väldigt få 

ställen där man inte enbart kan städa med det här. Det visar också 

forskning som företagen som producerar dessa produkter har tagit fram. 

Också på sjukhus, i kök och så vidare kan man städa med den här ut-

rustningen utan problem, vilket två tredjedelar av de åländska hushållen 

mer eller mindre håller på med. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Det händer mycket på städfronten och för några veckor el-

ler månader sedan kunde man läsa om att det finns åländska städföretag 

som tänker bli Svanenmärkta, det händer otroligt mycket. Jag kan fak-

tiskt informera lagtinget och motionären om att det händer en hel del 

inom landskapsförvaltningen också. Vi har ett aktivt vaktmästeri som 

till och med hade en utställning här i lagtingets lokaler med miljövänlig 

städning och inbjöd olika företag och offentliga aktörer. Det är en utta-

lad målsättning att kunna städa mera miljövänligt. Det är på gång. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det är den bästa garanten för att det här genomförs, att 

man är engagerad från förvaltningen och att man bland städföretagen 

aktivt konkurrerar med det här som argument. Vem som är miljövän-

ligast och vem som kan utföra tjänsten på ett miljövänligt sätt är ytterst 

positivt. Det här är ett jätteviktigt steg dels för miljön, för vattenmiljön 
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men framför allt för folkhälsan att vi slipper kemikalierna i omlopp. 

Man plockar bort den belastning man kan när det gäller vår exponering 

mot kemikalier.  

Talmannen 

Replikväxlingarna är därmed avslutade. Begäres ytterligare ordet?  

Diskussionen är avslutad. 

Detaljbehandlingen vidtar. Först föreläggs betänkandets klämmar och därefter moti-

veringen. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt! 

Föreläggs betänkandets första kläm för godkännande. Klämmen är godkänd. 

Föreläggs betänkandets andra kläm för godkännande. Klämmen är godkänd. 

Föreläggs betänkandets tredje kläm för godkännande. Klämmen är godkänd. 

Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd. 

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

För kännedom 

19 Ändring av tobakslagen för landskapet Åland   

Ltl Åke Mattssons lagmotion (LM 5/2010-2011) 

Ärendet upptas till behandling på första plenum efter sommaruppehållet.  

Fördras från tilläggslista 

Bordläggning 

20 Ny lagtingsordning 

Stora utskottets betänkande (STU 2/2010-2011) 
Lagutskottets betänkande (LU 23/2010-2011) 
Vtm Gunnar Janssons m.fl. lagmotion (LM 2/2010-2011) 
Ltl Danne Sundmans m.fl. lagmotion (LM 3/2010-2011) 

Ärendet upptas till behandling vid nästa plenum idag. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls idag kl. 17.25. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 17.19. 
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Lagutskottets betänkande (LU 23/2010-2011) 
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Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen av det i betänkandet in-

gående lagförslaget.  

Diskussion. Ingen diskussion. 

Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs det i framställningen ingå-

ende lagförslaget i sin helhet.  

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om grunderna för 

avgifter till Ålands hälso- och sjukvård för godkännande i sin helhet. Lagförslaget är 

godkänt.  

Lagförslagets andra behandling är avslutad. Ärendets andra behandling är avslutad. 

Andra behandling 

2  Ny lag om radio- och televisionsverksamhet 

Kulturutskottets betänkande (KU 5/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 17/2010-2011) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen av de i betänkandet ingå-

ende lagförslagen.  

Diskussion.  

Ltl Johan Ehn 

Herr talman! Den är stora diskussionen kring det här lagförslaget hade vi igår 

i den första behandlingen. Där framkom bl.a. att 28 § formuleringar kring av-

giften för innehav av televisionsmottagare kunde vara något svårtydbart. Ef-

ter att ha tagit till mig av den diskussionen skulle jag vilja avisera att jag i de-

taljbehandlingen kommer att föreslå en förändring av 28 § så att den skulle få 

en lydelse, som nu håller på att delas ut här i salen, "För innehav av en an-

ordning som huvudsakligen är avsedd att användas som televisionsmotta-

gare betalas en årlig avgift i enlighet med vad landskapsregeringen när-

mare bestämmer" osv. Det är en förändring av 28 § 1 mom. På det här sättet 

borde vi uppnå ännu större tydlighet än det som vi hade i utskottets förslag 

till skrivning i 28 §. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Jag ber att få understöda ltl Johan Ehns förslag om ändring av 

28 §. 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Att uppbära en sådan här avgift är i grunden fel. Med den tek-

niska utveckling som har skett kan man inte formulera en paragraf så att det 

blir rättvist. Man kan också säga att de allra flesta människor nog betalar och 

försöker inte komma undan. Av alla avgifter som betalas kanske den här är 

den som de allra flesta känner att man inte vill betala, man känner sig orätt-

vist behandlad av samhället och man förstår inte varför man ska betala den 

här. Av alla avgifter är det kanske den största befolkningsgruppen som försö-

ker kringgå den här. Det ser vi också av statistiken, det är tusentals hushåll 

som inte betalar och det finns ju inte tusentals hushåll som är utan en anord-

ning som vi vill ta betalt för. Att ha avgiften är i grunden fel. Vi kan inte skriva 

en paragraf som är rättvis och som kommer att fungera. Om vi nu ändrar pa-

ragrafen till det här öppnar vi för ytterligare möjligheter att kringgå skyldig-

heten att betala.  
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För det första kan man tolka det så att om man köper en TV-skärm idag 

behöver den inte huvudsakligen användas som televisionsmottagare, den kan 

vara avsedd att användas som spelskärm eller som dataskärm osv. Tekniken 

har ju flutit ihop och snart flyter den ihop ännu mera. Tvärtom med den här 

lydelsen kan man aktivt ha en anordning som inte huvudsakligen ska använ-

das som televisionsmottagare, men som används som televisionsmottagare. 

Då kan man hänvisa till att utrustningen inte huvudsakligen är avsedd för det 

utan det är en projektor, en dator med lite tilläggsutrustning så man slipper 

undan televisionsmottagaravgiften. Det här är en ändring till det sämre. Här 

går man också på den tekniska utformningen av apparaturen, medan den ti-

digare formuleringen bara gick på användningssättet.  

Hur vi än bollar med orden så går det inte att ha en sådan avgift. Vi ska 

inte stifta en lag där vi uppbär en avgift utan vi ska avskaffa den. Det är den 

enda lösningen. Därför kommer vi, herr talman, i tredje behandling att före-

slå att lagen förkastas. Det är det enda vettiga att göra som lagstiftare. Ni vill 

väl alla här i salen försöka stifta vettiga lagar? 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Kollegan Sundman säger att det är en ändring till det 

sämre och det är svårt att begripa den logiken. För mig är det åt-

minstone ett tydliggörande och det blir lättare för medborgarna att be-

döma när det är dags att betala TV-avgift. Det kan man säkert ha olika 

åsikter om. I gårdagens debatt konstaterade många, inklusive jag själv, 

att det inte finns något avgiftssystem som är rättvist. Därför är det skäl 

att diskutera att vi skulle gå in för skattefinansiering av det. Som jag 

sade igår redan blir inte det heller rättvist. Åtskilliga televisionsanvän-

dare på Åland kommer inte att betala just någonting alls, huvudsakligen 

de som inte bor och verkar här. Det finns alltså inte något rimligt system 

när man vidhåller att etermedia sysslar med public service. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Vi är överens ltl Roger Jansson och jag om hur det här 

borde göras. Skillnaden är att vi i obunden samling vill göra det nu när 

vi har en lag på vårt bord. Vi skulle ha velat att det hade varit gjort i den 

här lagen och det hade det kunnat vara om landskapsregeringen lite an-

norlunda hade prioriterat sina resurser. Man borde ha lagberett det här 

några månader tidigare eller gjort det etermediapolitiska programmet 

klart några månader tidigare. Det är ytterst olyckligt att det är så här. 

Bara för att man i landskapsregeringen inte har kunnat sköta sitt fögderi 

och fördela sina resurser tänker inte vi lagstifta en omodern lag så vi 

motsätter oss det här. Vi kommer att föreslå förkastande av det här i 

tredje behandling. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Vi är i sakfrågan överens här, men sedan är det frågan om 

vi ska ta den här lagen nu eller om vi inte ska ta den. Vår inställning har 

varit att eftersom landskapsregeringen har varit så långsam med det här 

ärendet och vi har hotet på oss från unionens sida så betraktar vi det här 

som en tillfällig övergångslag och lösning tills vi får ett rimligare system. 

Visst är det orimligt att samtidigt som vi får den här framställningen, el-
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ler efter det, får vi det mediapolitiska meddelandet. Det är en mycket då-

lig planering från landskapsregeringens sida. Det håller vi med om. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Återigen, vi är helt överens om de proceduriska proble-

men, men man kan inte stifta en sådan lag som kanske till och med är 

sämre än den nuvarande. Med den här lydelsen skapar man aktivt en 

möjlighet att kringgå. Till och med så att folk kanske skaffar sig en an-

nan utrustning än en traditionell TV eller hittar på olika förklaringar. 

Jag har nämligen tagit del av övervakningspersonalens erfarenheter när 

det gäller att hitta på förklaringar för att slippa undan avgift. Med den 

här och också med den förra lydelsen av 28 § öppnar man aktivt möjlig-

heter att hitta på en förklaring. Högst troligen kommer antalet licensbe-

talare att ytterligare minska. De som är i gränslandet kommer att ta till 

den här möjligheten, tyvärr, medan det stora flertalet hederliga medbor-

gare med sina tvättade halsar betalar det här och står ut, men inte är 

nöjda med det här beslutet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Ända sedan remissen har vi från liberalerna talat om att det här 

är en begränsad fråga som rör implementering av ett EU-direktiv. Det kräver 

förändring i lagstiftning när det gäller definitioner och hur man kan definiera 

sändare och mottagare. Mottagardefinitionen är på väg att förändras radikalt 

på grund av tekniken, dvs man har inte tjock-TV som norm längre inte ens 

platt-TV utan den apparat som mottar vissa radiovågor och signaler från nå-

gon sändare någonstans. Det gör att det här kommer att bli en fråga som 

kommer att vara aktuell också framdeles.  

Det som landskapsregeringen har gjort efter många diskussioner är att 

man nu har lagt fram ett mediapolitiskt program. Vi vet att man för ett halvt 

år sedan eller mindre till och med, har talat om en mediaavgift, men nu har 

det svängt till att man talar om en public serviceavgift som ett alternativ till 

två andra som har nämnts, dvs. en särskild skatt, jag tror att den diskussion-

en nu är avförd, eller en finansiering via budgeten som många talar för. I den 

diskussionen finns det fördelar och nackdelar. Det finns utmaningen att ut-

forma ett rättvist kontrollsystem och också själva lagstiftningen i sig. Inte är 

det bara att säga att nu kör vi så här utan lagstiftningen måste skötas och det 

är landskapsregeringens roll. Regeringen lägger fram förslag till budget och 

lag.  

Nu är det så att det här förslaget som nu tas, som jag var inne på, är en för-

bättring. Det är inte ett rent ut klockrent förslag, och det kommer vi aldrig 

till, men om vi säger att skillnaden mellan det liggande förslaget och det som 

nu läggs fram är att man i det ena fallet ska bevisa att man använder en sär-

skild apparat till någonting, det andra är att man kan konstatera att har man 

en platt-TV är det nog sannolikt enligt praxis att det är en TV-apparat som 

man talar om, även om man visar mest bilder och använder det för att för-

stärka datorskärmen eller sådant. Mera knepigt kan det vara om någon köper 

en dator enbart för att se på TV, men den situationen har vi redan idag.  
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Med de EU-regleringar som krävs för direktivet så är den här lösningen så 

nära det går att göra vad som görs idag. Då får vi acceptera att vi som betalar 

licens betalar 220 euro. Skulle vi ha ett annat system som nu är på gång 

skulle vi komma fram till samma summa med 180 euro och det visar ett gap 

som vi har anledning att arbeta vidare med. Jag tycker nog att man ska redo-

visa konsekvenserna för landskapets ekonomi och budget och när det gäller 

trovärdigheten för vår lagstiftningsförmåga gentemot EU som har lagt direk-

tivet.  

Om man då förkastar det så kommer det att kosta de som idag betalar TV-

licens ännu mera. Vi får alla betala för det. Vill ni ta på er det ansvaret så re-

dovisa kostnaden lite tydligare. Vad är EU-böterna som ni nu riskerar? Här 

tar vi ett förslag som inte ändrar någonting för den vanliga medborgaren utan 

ger möjlighet att vi kan få arbetsro för lagstiftningen. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! För det första, ledamot Olof Erland säger att om man 

skulle gå in för en budgetfinansiering av public service skulle det inne-

bära mycket lagstiftning. Kontrollfunktioner måste byggas upp och det 

är ett avancerat system. Det är det väl inte, det är rysligt enkelt om man 

vill bestämma sig för att gå in och finansiera det via budgeten. Det är det 

jag föreslår i min reservation, vi förkastar lagen och säger att landskaps-

regeringen snabbt kommer med en ny framställning där vi har finansie-

ring via budgeten. Då behöver vi inte ha några kontrollsystem, vi behö-

ver inte ha något register, vi behöver inte ha allt det som den här lagen 

förespråkar att vi ska ha. Det blir väldigt enkelt.  

Är man rädd för EU-böter, gå på mitt förslag, skick det tillbaka till 

landskapsregeringen och kom fort tillbaka med en förändrad lagstift-

ning. Det är det vi förespråkar. Idag är det så att om du har en dator 

med ett TV-kort i så räknas det som en TV. Det kommer det inte att göra 

med det här lagförslaget. Det kommer att öppna upp tolkningsmöjlig-

heter på ett helt annat sätt 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Som sagt gäller det att få acceptans för skattebudgetförsla-

get och lagstifta om hela paketet, oberoende måste vi implementera EU-

direktivet. Vi talar om definitionerna för hela vårt system och visuella 

tjänster oberoende av hur vi finansierar det. Vill man ha en skattefinan-

siering över budget är detta ett tillfälle möjligen senare när meddelandet 

kommer, talar för det, men det har inte vunnit acceptans av en majoritet 

av dem som har diskuterat hittills. När den frågan är aktuell, t.ex. i bud-

getsammanhang tar man upp den. Nu gäller det att implementera ett 

EU-direktiv för att undvika kostnader. På lång sikt finns det säkert ide-

ala lösningar, men å andra sidan på lång sikt så är vi alla döda så låt oss 

göra det vi måste göra nu. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Det är just precis det jag är lite rädd för också. Om den här 

landskapsregeringen kommer till makten en gång till så kommer de inte 

att få det här till stånd. Vi har väntat många, många år på att få till stånd 

en förändring i finansieringssystemet. Vi kanske får vänta, som ledamot 

Olof Erland säger, tills vi är döda innan vi får det gjort. Därför säger jag 
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att det inte är något bra system, det här är ingen bra lösning att gå in för 

att lätta tolkningsmöjligheten för den vanliga ålänningen som redan 

idag har svårt att förstå varför han ska betala 220 euro av sina skattade 

pengar på någonting som politikerna har bestämt. Det är inget bra för-

slag. Jag är medveten om att det här är ett EU-direktiv som vi måste im-

plementera, jag tänkte ta upp det i mitt anförande alldeles strax. Vi kan 

inte implementera det här, vi kan skicka tillbaka det ganska snabbt och 

komma tillbaka med ett förslag som är rättvist och fungerar och som 

inte behöver det här komplicerade kontrollsystemet. Det vill uppenbar-

ligen inte majoriteten i lagtinget och då får majoriteten i lagtinget 

följaktligen driva igenom den här felaktiga lagstiftningen. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Om det är felaktigheter i lagförslaget ska det naturligtvis 

rättas till, däremot är det här en lösning på det kortsiktiga problemet att 

vi är skyldiga att implementera ett EU-direktiv med definitioner osv. Det 

är inte lösningen på public service-problematiken hur vi ska kunna upp-

rätthålla radio och TV till allmänhetens tjänst på Åland för ålänningar-

na. Det är inte heller lösningen på finansieringen som idag har luckor 

som gör att vi betalar mer än vad vi skulle behöva betala, 40 euro mer 

för alla som betalar. Man tar det här steget för att komma vidare med 

nästa. Om man ska eftersträva allt perfekt kan vi få vänta länge, men 

Fredrik Karlström kan med tillförsikt lägga sin röst på någon av de libe-

raler som kommer att driva den här frågan vidare. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Fredrik Karlström 

Herr talman! Som ni vet så höll jag mitt huvudanförande igår i det här ären-

det, men det är några saker som jag vill ta upp. Bland annat är det här ären-

det ett EU-direktiv som har tvingat oss in i den här situationen. Regeringen 

är så rädd för att vi ska få böter så de har tvingat igenom en lagstiftning som 

man egentligen inte står bakom själv med tanke på vad vi kan läsa i det eter-

mediapolitiska programmet. Det här visar igen på bristen i vårt EU-

medlemskap. Vi blir tvingade till någonting som vi inte har möjlighet att på-

verka.  

Det fanns mycket i mitt första anförande som jag tog upp, som visar hur fel 

många av de här direktiven blir som vi har implementerat, men det finns ing-

en anledning att diskutera dem, t.ex. sponsringsförslagen, att man inte får ha 

reklam i gudstjänster osv. Det är direktiv som vi inte kan göra något åt. Det är 

beklagligt att vi har behörighet över radio och TV-frågor, men vi kan inte vara 

med och påverka direktivet när det skapas i Bryssel. Vi sitter i någon konstig 

fälla här i lagtinget där vi bara har att acceptera, gör vi inte som de säger är 

det böter och det gör att vi tvingar igenom en lagstiftning utan något åländskt 

politiskt innehåll. Det enda som är politik i det här lagförslaget som jag ser 

det, är att man väljer att gå in för att behålla TV-licensen, men man öppnar 

upp för vidare tolkning av den.  

Det kommer ni inte ifrån, kära lagtingsledamöter, att ändringsförslaget är 

att man ska betala en avgift för en televisionsmottagare som huvudsakligen är 

avsedd att användas som televisionsmottagare. Fortfarande ser jag att den 
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enda som kan användas som televisionsmottagare är en gammal hederlig 

tjock-TV. Den gör man inte mycket annat än tittar på TV med. Den här skär-

men är idag ingen skärm som huvudsakligen används som televisionsmotta-

gare. Den har knappast någon TV-mottagare i sig, men köper jag en sådan 

skärm och kopplar in min dator i den så kan jag se på TV, den är inte huvud-

sakligen använd för det, datorn är inte huvudsakligen använd för det, jag 

kanske spelar dataspel, tittar på mina digitala fotografier, den används till ar-

betsuppgifter och sålunda öppnar det upp för en tolkning där medborgarna 

helt enkelt kan säga: Nej, jag tolkar det som om att jag inte behöver uppge te-

levisionsmottagare. Det betyder att det här minskar antalet TV-licenser som 

kommer att betalas det kommande året och som ledamot Olof Erland sade 

väntar man tillräckligt länge så är man död.  

Jag har svårt att se att den här lagen kommer att komma i kraft inom en 

snar framtid så hur fungerar det då år 2012 med finansieringen av Ålands ra-

dio? Jag kan inte garantera, men jag förstår att det är många som väljer möj-

ligheten, som de har laglig rätt till, att tolka sitt behov av att titta på TV. Vi 

kan inte gå in med en lagstiftning som öppnar för de tolkningsmöjligheterna.  

Uppenbarligen är det detta ni vill och vi får fortsätta diskutera det eterme-

diapolitiska programmet i eftermiddag hoppas jag och jag ser väldigt mycket 

fram emot det. Jag anser fortfarande att det enda rätta är att förkasta den här 

lagen, skicka den tillbaka till landskapsregeringen och be dem snabbt, de 

hinner över sommaren, komma tillbaka med en enkel, det handlar bara om 

några få paragrafer som säger att nu sätter man in i landskapets budget att en 

viss summa pengar ska gå för produktion och distribution av public service. 

Det är väldigt enkelt, man uppfyller då också EU-direktiven med tanke på att 

vi ändå inte kan gå in och ändra dem.  

Det är det som är det tragiska här, vi har inte diskuterat en punkt om EU-

direktivets innehåll. Vi har bara diskuterat finansieringen, något som inte har 

med EU-direktivet att göra. Vi har bara att säga ja tack och amen till vad EU 

har bestämt utan att vi har haft möjlighet att vara med och påverka. Det är 

bristen i vårt lagstiftningssystem och jag har påpekat det många gånger. Det 

var väldigt få av oss som argumenterade för det när Lissabon-fördraget var 

upp förra gången, men vi ska inte gå in i den debatten nu för då kommer vi 

aldrig härifrån. Tack, herr talman! 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Möjligen kan det vara en felsägning, men ledamot Karl-

ström sade flera gånger att det används istället för att det är avsett att 

användas. Det är en väsentlig skillnad, det är det som är förbättringen 

här. Oberoende hur vi gör så måste alltså ett annat system komma in i 

ordinarie budget för nästa år. Det är det som vi ska sikta in oss på. Jag 

vill hävda att jag för min del har diskuterat definitionerna i direktivet 

när det gäller visuella tjänster, sändarproblematiken och mottagarpro-

blematiken. Jag ser inga som helst dubier i att implementera direktivet, 

däremot gör vi inte allting perfekt med det här. Då får vi tänka inte på 

mig utan på lord Keynes som sade att på lång sikt är vi alla döda. Då är 

det lika bra att göra vad det går att göra just nu. 
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Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Definitionerna i direktivet kan jag inte göra något åt. De är 

där. Utskottet tittade på om det fanns möjlighet att ändra där för att 

göra lagstiftningen enkel. Det gick inte. Utskottet tog den här vägen att 

man gick in i 28 § och ledamot Johan Ehn kom med ett ändringsförslag 

om att tillägget ska vara avsett att användas som televisionsmottagare. 

Jag säger med det här bara att det är stor skillnad från hur det är idag. 

Idag måste man betala TV-licens för en dator med ett TV-kort i, det 

måste man göra idag. Med den här lagen kan den personen som har en 

dator med TV-kort i fritt tolka att man använder inte den här som en te-

levisionsmottagare, det är min dator. Alltså kommer den personen inte 

att behöva betala TV-licens enligt sin tolkning. När vi går till kontroll-

myndigheterna och funktionerna där kommer man aldrig någonsin att 

kunna överbevisa den här medborgaren att han använder datorn som 

TV. Alltså kommer man att öppna upp för en vidare tolkning och färre 

kommer att betala licens. 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Ltl Johan Ehn 

Herr talman! Att definitionsproblematiken är stor vet vi alla och den har 

också utskottet kämpat med. Vi kämpar med den vidare här nu i salen. Där-

emot måste man komma ihåg att ett förkastande av det här inte leder till att 

vi får någon förändring heller. Det leder inte till att vi får en förändring i 

dagsläget. För att få till stånd en förändring av det här tar det en tid framåt 

medan behovet av att implementera EU-direktivet behöver göras nu. Det var 

det som fick mig att slutligen acceptera att gå in för en kodifiering av nuva-

rande regelverk. Jag uppfattade det på det sättet att genom att skriva som vi 

gör i 28 § ser vi till att vi inte utvidgar det här. I grundförslaget kunde vi lätt 

tolka det som det är att den här skulle bli avgiftspliktig, dvs. mobiltelefonen 

och det kunde inte jag acceptera. Det kunde inte jag acceptera. Därför drev 

jag linjen och fick majoriteten av utskottet med på att försöka förhindra det.  

När det gäller gränsdragningsproblematiken finns den redan i dagens lag-

stiftning och den kommer att finnas framledes, oberoende hur vi skriver det 

kommer det att finnas en sådan. Tar vi exemplet datorer så är övervaknings-

möjligheten kring en dator noll och ingenting. Övervakaren har ingen möjlig-

het att komma in för att kontrollera den här biten och det syns inte heller på 

datorn på det sättet. Alltså har vi ett övervakningsproblem där.  

Jag vill återupprepa det jag sade igår där jag i grunden är helt och hållet 

emot nuvarande system, men då hjälper det inte att föreslå att det här ska 

förkastas. Därför har också utskottet satt till den kläm som visar på vad vi po-

litiskt tycker, dvs. att systemet ska förändras. Vi kunde inte i utskottet bereda 

ett annat förslag utan skulle det finnas så borde det ha kommit från land-

skapsregeringen i så fall, den kritiken kan jag hålla med om.  

Det var väldigt besvärligt åtminstone för mig som sitter i utskottet som 

skulle behandla den här lagstiftningen samtidigt som det kommer ett annat 

förslag. Men man måste vara pragmatisk också när det gäller att komma vi-

dare i den här typen av frågor så att vi inte hamnar i ett vakuum som inte le-

der framåt överhuvudtaget. Utskottet har visat sin åsikt här, vi har fått ett sy-
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stem som är precis detsamma som i dagsläget under en övergångsperiod och 

vi kräver sedan att det ska förändras framåt. Det är den korta förklaringen till 

det här.  

När det gäller att gå över till skattefinansiering, som jag också är en vän av, 

så kräver det, som någon annan var inne på, ett beslut i ordinarie budget. Det 

går inte att göra en tilläggsbudget utan det måste komma när vi kommer till 

ordinarie budget. Då är jag också helt och hållet enig om att man går vidare 

med de bitarna. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Ltl Ehn säger att ett förkastande inte leder till en föränd-

ring. Det är precis vad det gör. Nu är det jättebråttom, det finns ett hot 

om böter från EU. Om lagtinget förkastar den här lagen måste man i 

brådskande ordning komma med en ny lag. Om vi däremot tar lagen 

som den är med en kläm vet man aldrig hur länge det tar. Då är saken ur 

världen och då kan man prioritera annat. Förkastar vi den måste man i 

brådskande ordning, senast i september komma med en ny lag och då 

klarar vi oss undan böter, det har vi förstått. Vill man ha den här situat-

ionen som man försöker uppnå, en kodifiering av regelverket, då ska 

man ha de här bestämmelserna om rundradiomottagare kvar och defi-

niera de fyra tekniker med vilka man kan ta emot rundradiosändningar, 

kabelnät, IPTV, marksänd digital TV och satellit. Då förbättras nuva-

rande läge i så fall och man skapar inte nya kryphål, som man gör nu el-

ler med den förra lydelsen för all del.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! När EU:s böter skulle fara ut har jag inte klara uppgifter 

på, men däremot att det är bråttom eftersom vi redan har fått de var-

ningar som vi enligt systemet kan få. Därav är det viktigt att vi ser till att 

vi har implementeringsprocessen igång och tar avgiftsbiten som följande 

steg. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Återigen, om vi förkastar lagen nu så har man implemen-

teringsarbetet helt klart. Det är vi alla överens om att vi måste göra, vi är 

tvingade till det oberoende om vi tycker om det eller inte. Det vi behöver 

få till är bestämmelsen om hur vi budgetfinansierar Ålands radio alter-

nativt komma med den här lagen eller en annan lag för det. Nu har vi de 

månader som är kvar till lagtinget återvänder inför hösten eller tills det 

nya lagtinget kommer i november. Inte är vi en sådan fas att ärendet lig-

ger i domstol, då skulle jag förstå det här utan det är minst ett halvt år 

kvar, om jag har förstått saken rätt, innan det tillfället inträffar. Så vi 

hinner bra om vi förkastar lagen nu, annars skulle man inte ta den här 

risken. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! I utskottet fick vi de uppgifterna att när böterna faller ut är 

oklart. Med de nya processreglerna inom unionen finns också möjlig-

heter att utan en sedvanlig domstolsprocess komma in med föreläg-

gande om böter och därför kan vi inte utesluta att det skulle kunna 

komma betydligt mycket tidigare än vad det har gjort tidigare. Därav har 
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jag låtit mig övertygas om det här, men jag återupprepar att det här inte 

är något bra system, men det är en kodifiering av det vi har och vi vill ha 

en förändring. Jag har stött en förändring i utskottet i betänkandet och 

jag försöker bara se till att vi får ett sådant förslag i det som lagtinget ska 

fortsätta, som är sådant att vi kan fortsätta som tidigare fram tills vi får 

den nya bättre lagen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag håller med utskottsordförande Johan Ehn i att det här 

är ett bättre system sett ur den vanliga ålänningens synvinkel än vad 

landskapsregeringen kom med. Det håller jag med om. Det är precis 

som ledamot Johan Ehn säger, där skulle alla tänkbara maskiner som 

kan ta emot en TV-signal räknas som en televisionsmottagare. Det var 

inte det man ville. Jag köper argumentationen i att det här är ett lindri-

gare system än det landskapsregeringen gick in för. Däremot säger jag 

fortsättningsvis att det här ändrar på dagens system, det kommer vi inte 

ifrån. Med dagens system står det klart och tydligt i lagen att har du ett 

TV-kort, alltså en rundradiomottagare instoppad i din dator är det en 

avgiftspliktig televisionsmottagare. Det betyder det inte med den här 

lagstiftningen och det här ändringsförslaget. Det betyder att man kan 

tolka om man använder den huvudsakligen som en TV eller som en da-

tor. Det är fakta. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Tolkningsmöjligheten kan vi vända fram och tillbaka med 

och ha olika åsikter om. Har man ett TV-kort är TV-kortet i sig en an-

ordning som är avsedd för att huvudsakligen användas för televisions-

mottagare. Där får du den biten. Sedan blir övervakningsproblemet 

mycket större. Däremot kan den här skrivningen hindra att televisionen 

blir det. I och med att du har ett kort använder du den huvudsakligen 

som televisionsmottagare, du kan inte använda kortet till något annat. 

Använder du kortet så är du tillståndspliktig så jag ser inte problemet 

där heller. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag har nyss själv köpt en ny maskin som kan användas på 

många sätt, men jag kan välja att huvudsakligen titta på TV också. Det 

är en sådan ny maskin som jag kan göra det på. Det öppnar upp för en 

tolkning om jag inte har en vanlig TV hemma eller om jag anser att det 

här är en televisionsmottagare. Den vanliga ålänningen skulle säga att 

jag använder den mycket till att surfa och gå på andra ställen också, jag 

räknar den inte som en televisionsmottagare. Det här öppnar upp för en 

tolkning och det öppnar upp för att väldigt många ålänningar ser en 

möjlighet att behålla sina 220 skattade euro och sätta dem på något an-

nat istället. Det kommer att leda till att finansieringsproblemet kommer 

att bestå 2012 åtminstone. Det kan till och med bli så att väldigt många 

väljer att gå på den här linjen att tolka att man huvudsakligen inte har 

en maskin som används för televisionstittande. Hur tänker man finansi-
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era Ålands radio och Tv då? Därför säger jag igen att förkasta det här 

förslaget och kom snabbt in med en eller två paragrafer som tar det via 

budgeten och så är det löst och rättvist. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Det grundläggande problemet är hur man ställer sig till le-

gitimiteten av avgiften. Är det så att det inte finns något problem med 

legitimiteten kring avgiften, att folk känner att man gärna betalar så be-

talar man gärna. Vi vet att vi har det problemet att folk känner att de 

inte vill betala. Hur vi än vrider och vänder oss så kommer vi ändå att ha 

den problematiken framför oss. Jag ser inte att det här på något sätt för-

sämrar, minst utgående från grundsituationen som jag har lagt upp. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! För min del stöder jag förslaget, det är ett bra förtydli-

gande. Det är ju så att all lagstiftning tar tid och ska man göra en ny lag-

stiftning om det här så görs det inte på ett kick, vi vet att det är ganska 

invecklat i alla fall, fast det kan gå snabbt. För min del vill jag inte ta ris-

ken att vi får stora böter bara för det här. Jag är säker på att det nästa år 

kommer ett nytt beslut om en ny finansiering. Hur det ser ut får väl det 

lagtinget besluta om. Jag för min del vill inte riskera stora böter för 

landskapet bara för att man ska vinna några veckor eller några månader. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Ledamot Runar Karlssons åsikt och min liknar varandra 

väldigt mycket i det här fallet, dvs. att hade vi inte haft EU-böterna 

hängande, att vi hade haft tid på oss att implementera det här när för-

slaget kom så hade inte jag heller godkänt det på det här sättet. Utgå-

ende från den press som vi hade på oss och utgående från osäkerheten 

kring de nya EU-förfarandena kan jag inte heller tänka på att bara skjuta 

på det här. Vi är helt överens, ledamoten Runar Karlsson och jag. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Det här är ett skolexempel på hur man ska jobba tillsam-

mans, regering och opposition för att vara kreativ och få en besvärlig 

fråga löst på ett bra sätt så att det blir så bra som möjligt. Tids nog finns 

det möjlighet att ändra finansieringen. Vi har haft det här i många, 

många år så det gör ingenting om vi har finansieringen några månader 

till. Sedan blir det säkert ett nytt beslut om det. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Ledamoten Runar Karlsson och jag verkar vara mera på 

speaking terms idag än vad vi var igår. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. 

Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs de i framställningen ingå-

ende lagförslagen var för sig, det första kapitel för kapitel och det andra i dess helhet. 
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 Föreläggs först förslaget till landskapslag om radio- och televisionsverksamhet, kapitel 

för kapitel.  

Föreläggs kapitel 1. Godkänt.  

Föreläggs kapitel 2. Godkänt.  

Föreläggs kapitel 3. Godkänt.  

Föreläggs kapitel 4. Godkänt.  

Föreläggs 5 kapitel. Begäres ordet? 

Ltl Johan Ehn 

Herr talman! Jag föreslår att 28 § 1 mom. får följande lydelse: "För innehav 

av en anordning som huvudsakligen är avsedd att användas som televis-

ionsmottagare betalas en årlig avgift i enlighet med vad landskapsrege-

ringen närmare bestämmer. Landskapsregeringen har härvid rätt att be-

stämma om befrielse från skyldigheten att betala avgift". 

Det här överensstämmer med det som är utdelat och finns på bänkarna 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Jag ber att få understöda.  

Talmannen 

Under diskussionen har ltl Johan Ehn, understödd av ltl Olof Erland föreslagit att 28 § 1 

mom. godkänns i enlighet med det förslag som lagtingsledamoten Johan Ehn delat ut. 

Omröstning kommer därför att vidtas. De ledamöter som omfattar kulturutskottets be-

tänkande, röstar ja; de ledamöter som omfattar lagtingsledamoten Johan Ehns änd-

ringsförslag, röstar nej.  

Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.  

Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig.  

Talmannen röstar nej. 

Majoritet för nej. Lagtinget har sålunda godkänt lagtexten enligt lagtingsledamotens 

Johan Ehns ändringsförslag av § 28 mom.1 

Övriga paragrafer i kapitel 4. 

Paragraf 29. Godkänt  

Paragraf 30. Godkänt. 

Paragraf 31. Godkänt. 

Föreläggs kapitel 6. Godkänt.  

Föreläggs kapitel 7. Godkänt.  

Föreläggs kapitel 8. Godkänt.  

Kapitel 9 och övriga bestämmelser i lagförslaget avgörs vid den fortsatta andra behand-

lingen.  

Vi övergår till lagförslag nr 2. 

Föreläggs andra lagförslaget, landskapslag ändring av 3 § tobakslagen för landskapet 

Åland för godkännande i dess helhet. Godkänt? Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets 

andra behandling är avslutad. 

Eftersom lagtinget inte oförändrat godkänt kulturutskottets förslag, överlämnas ärendet 

till stora utskottet enligt bestämmelserna i 54 § 3 mom. lagtingsordningen.  

Ärendets behandling avbryts därför i avvaktan på stora utskottets betänkande. 
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Stora utskottet torde sammanträda idag. Vi återkommer till den frågan.  

Remiss 

3 Ny styrning av Ålands polismyndighet 

Landskapsregeringens framställning (FR 29/2010-2011)  

Ärende nr 3 och 4 behandlas gemensamt. 

Diskussionen avbröts vid plenum 07.06.2011 då beslut fattades om remiss till lagutskot-

tet. Kvar på talarlistan är lagtingsledamöterna Fredrik Karlström, Åke Mattsson, Olof 

Erland och Barbro Sundback.   

Fortsatt diskussion. 

Ltl Fredrik Karlström 

Herr talman! Först vill jag helt kort säga, även om det låter konstigt idag att 

man inte fick fortsätta efter debatten igår, att jag fullt ut stöder ledamot Jör-

gen Strands lagmotion. Det är ett bra resonemang. Jag håller också helt med 

det ledamot Sundman sade. En sak saknar jag och som jag tycker att är en av 

de viktigaste sakerna. Jag begärde lagutskottet med ordförande Erland i spet-

sen, att verkligen titta på det och försöka få in det i 2 § i lagen om personalen. 

Det är någonting som är väldigt viktigt och som egentligen borde vara praxis 

för alla poster inom landskapets förvaltning och det är att chefspersonen, vil-

ken det än må vara, ska vara tillsatt på ett tidsbegränsat mandat. Det kan 

man ta in i 2 § i samband med personalen där man pratar om chefen för po-

lismyndigheten, som benämns polismästare. Det skulle vara väldigt viktigt. 

Som ledning av polisen på Åland måste också styrelsen på sikt ha en person 

som man känner förtroende för och kan arbeta med. Därför borde inte polis-

mästaren sitta på livstid utan sitta på tidsbegränsat förtroende. Om det är 4-5 

år eller vad det kan vara kan lagutskottet titta på. Det viktiga som jag ser det 

är att man får in det i lagen. Jag är emot alla dessa chefsposter som inte kan 

förnyas beroende på hur tiderna förändras och efterfrågan på vad man vill ha. 

Det önskar jag att lagutskottet verkligen funderar kring och hittar ett sätt där 

man kan få in det i 2 §. De var den korta ändringen egentligen, annars stöder 

jag förslaget och jag stöder också ltl Jörgen Strands lagmotion. Tack, herr 

talman! 

Ltl Åke Mattsson 

Herr talman! Det är med en viss tillfredsställelse som jag äntligen ser att man 

har kommit till skott när det gäller polisstyrelsen. Jag började jobba med det 

under min första period här i lagtinget, 2003-2004 tror jag att jag hade min 

första motion i den här riktningen. En hel del har hänt under den här tiden, 

organisationen har förändrats, främst i Finland men också i Sverige.  

Det finns vissa saker man bör ta i beaktande när man tar den här lagen. In-

ledningsvis så omfattar jag i stort landskapsregeringens initiativ och den 

form man har valt för polisstyrelsen i det här skedet. Jag ser det mera som en 

plattform som man kan utgå ifrån. Det är viktigt att man tar första steget, 

man kan ta den svenska modellen av polisstyrelsen, men man kan också ta 

den finska modellen av polisstyrelsen utgående från det här. Det är ingenting 

att hymla med att poliskåren inte står bakom den här, framför allt många 

bland manskapet ifrågasätter den här lösningen, i princip hela befälet och 

också polismästaren ställde sig skeptisk till det här, men efter de senaste dis-

kussionerna som har varit så står polismästaren helt bakom det här.  
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Jag tror att det finns förutsättningar att göra många bra saker med en sty-

relse istället för en delegation, men man är lite skeptisk till det här. Poliserna 

hade stora förväntningar på det, det skulle bli en polisstyrelse i den form som 

det har tillkommit på fastlandet, med en kombination av en polisbyrå och en 

polisstyrelse. En polisstyrelse ger mer tydliga direktiv till polisen och man ger 

också direktiv för lagtolkningar osv.  

Ett problem på Åland just nu är att polisstyrelsens direktiv som kommer 

även till Åland och som kan ha tillämpning här till den delen det är riksbehö-

righet i lagstiftningen, så kan det bli en viss sammanblandning med polissty-

relsen som den benämns nu. Det finns något förslag i diskussionerna att man 

borde ta ett litet steg tillbaka och kalla den polisförvaltningsstyrelse. I de do-

kument som cirkulerar i Ålands poliskår så finns det inget missförstånd om 

vilken polisstyrelse som står bakom förslagen, direktiven eller kommentarer-

na. Det är bäst att inte direkt kalla det för polisstyrelsen utan en styrelse för 

polismyndigheten. Det bör man kanske titta på lite i lagutskottet.  

Sedan har vi fortfarande polisdelegationen och där har vi under hela man-

datperioden i olika sammanhang diskuterat en omorganisation vid polisen. 

Under en väldigt lång tid har man inte varit tillfreds med organisationen och 

strukturerna. Det arbetet går sakta framåt. I princip hela kåren har varit in-

blandad i det här och under det senaste mötet har man presenterat ett förslag 

till en lösning som har processats genom manskap och överallt och man har 

mandat för att gå vidare.  

Ett problem var att man inte kunde göra det med gällande lagstiftning 

framför allt i landskapslagen om Ålands polismyndighet 1 § där det står att 

det är indelat i olika områden, brottmålsavdelning, ordningsavdelning och 

kansliavdelning. Indelningen gör det väldigt svårt att göra nya strukturer i 

och med att den är i lagen. Varje förändring är ganska omständlig om man 

ska ändra hela lagstiftningen. Det finns inte någon annanstans i förvaltningen 

heller att man har den här typen av organisering i lag. Därför skulle det vara 

mycket ändamålsenligt att flytta bort det. Nu står det i den lagmotion som jag 

har skrivit under att det ska vara i förordning.  

Det är också viktigt att man i lagutskottet tittar på om förordning är det 

ändamålsenliga eller om man istället ska ha ett reglemente för polisen. Det 

kan krävas viss annan lagändring också om man har reglemente med i polis-

organisationen. Det skulle vara betydligt bättre struktur på det hela om man 

istället förde in det i polisens reglemente. Det kan vara en ganska central 

fråga, man får fördjupa sig i det här. Sedan har jag också tittat på samman-

sättningen bland medlemmarna och där tycker jag som det var tidigare att 

man skulle ha god kunskap i polisiära områden, hälften av medlemmarna i 

styrelsen skulle ha den kunskapen. Skrivelsen som vi har tagit i lagmotionen 

är bättre, styrelsemedlemmar och ersättare ska ha sakkunskap överlag i de 

frågor som behandlas och god förmåga att företräda landskapets och allmän-

hetens intressen i styrelsearbetet. Det måste komma fram på det här områ-

det.  

Om man ser på polisens organisation och struktur så tittade jag lite när-

mare på det. Vad som kan vara lite intressant när det gäller den framtida or-

ganisationen är att landskapsregeringen är kvar och beslutar, som det också 

framkommit här tidigare, i huvudsak om budgeterade medel och har den 

övergripande tillsynen och ansvaret, hela polisstyrelsen har mera att man 

övervakar att det fungerar. Under styrelsen finns det en polismästare med 
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ledningsgrupp och en stab. Stabsfunktionen ska ha en operativ avdelning. 

Inom den operativa delen finns en operativ ledningsgrupp, man delar upp 

väldigt tydligt polisverksamheten i operativ avdelning och tillståndsförvalt-

ning. För uppgifterna, som är väldigt skilda från varandra, kan det vara bra 

att ha den strukturen. Man har gjort det här i ett väldigt överskådligt och tyd-

ligt flödesdiagram och det är viktigt att man i lagutskottet tar del av det här 

och tittar på vad man har för planer.  

Tittar man på organisationerna i närområdena, Finland och Sverige, så har 

Finland strukturerat om ganska mycket och man har gått mot allt större or-

ganisationer. Tidigare var det ett 80-90-tal och nu är man nere i drygt 20 så 

det är svårt att jämföra vårt lilla distrikt mot det finska. Däremot kan man 

titta på Gotland från lagutskottets sida och se på proportionerna. Gotland är 

ungefär dubbelt större än vad Åland är och där bor det ca 60 000 invånare. 

Polisverksamheten har 150-160 anställda och bara 100 är poliser. Tittar man 

på Åland idag så finns det 70 anställda poliser varav 65 är vanliga konstaplar 

och överkonstaplar, fem är befäl inklusive polismästaren. Sedan finns det 

några kanslister och utredningssekreterare. Vi har tre kanslister ute i perife-

rin, en i Godby, en i Kumlinge och en i Föglö, varav den i Kumlinge jobbar 

väldigt mycket med brottmålsavdelningen, man renskriver dokument och 

jobbar på det sättet. Samtidigt som man ser över organisationen kan man 

titta över det.  

Det har också gjorts ett projekt under hösten, jag har nämnt om det tidi-

gare i salen. Det är konstapel Holmberg som har gjort ett projekt angående 

skärgårdsarbetet där man har satt upp målsättningen hur arbetet i skärgår-

den ska vara. I och med att vi har gjort en förändring nu av polisens organi-

sation, om man tar bort områden i 1 § 2 mom. innebär det också att distrikts-

indelningarna tas bort och i fortsättningen kommer att ligga på förordnings-

nivå. Bland annat finns det inskrivet en kort mening att polisen ska finnas i 

skärgården året runt. När man ser på den biten är det viktigt att man ser på 

Holmbergs utredning, vilka målsättningar man har, vilka resurser man tycker 

att ska ingå, vilka uppgifter man ska ha och var man jobbar i olika samman-

hang. Det är övervakning av allmän ordning och säkerhet, vägtrafikövervak-

ning och sjötrafik osv. Man ser ungefär hur mycket resurser man sätter på 

olika kommuner osv. En mycket lovvärd och bra utredning.  

Summa summarum av detta så är det viktigt att vi får en polisstyrelse och 

att vi får en organiserad utredning och de som sitter i styrelsen får mandat att 

påverka och bestämma i de utlåtanden som kommer. Jag har suttit i polisde-

legationen och om man träffas varannan månad några timmar en fredag ef-

termiddag när de flesta är trötta efter kl. 1 så åstadkommer man inte så 

mycket, det finns ganska mycket förväntningar, men någonting konkret får 

man inte fram. Det är också medlemmar som kanske inte engagerar sig så 

mycket i det eftersom man vet att det inte leder till något. En styrelse som 

träffas oftare, får mer tid och kanske också får ordentlig ersättning för sin in-

sats, kommer att vara betydligt bättre. Det är också viktigt för polismästaren 

att man har ett bollplank. Just nu är man ganska ensam mot manskapet, men 

då skulle det finnas någon som kan stöda en i de intentioner som man driver 

arbetet framåt i och förändrar organisationen. Vi på Åland måste förändra 

vår organisation likväl som man gör det i Finland och Sverige. Vi kan inte gå i 

stå med det här och då är det bra att man har folk här. Samma sak för poli-

serna kan också känna trygghet, det finns någon som kan föra deras talan 
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mot landskapsregeringen och bitvis lyfta frågan på ett bättre sätt än vad det 

har varit hittills. Tack, herr talman! 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Ledamot Åke Mattsson kan det här utifrån och inifrån och 

uppifrån och nerifrån antar jag. Han nämnde i inledningen av sitt anfö-

rande att man från polisen hade diskuterat behovet av en polisbyrå inom 

landskapsförvaltningen och jag förstår också den här polisstyrelsen och 

också andra frågor än organisatoriska. Nu finns det inte medtaget någon 

polisbyrå. Det betyder i praktiken att det inte finns någon tjänsteman på 

landskapet som är sakkunnig i dessa frågor eller är det så att polisstyrel-

sen ska överta också det uppdraget. Vad har ledamot Åke Mattsson för 

uppfattning i den här frågan? 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Herr talman! Min åsikt i det här sammanhanget är att det absolut inte är 

tillfredsställande som det är nu. Jag hade gärna sett att lagstiftningen 

hade varit mera långtgående, men det här hindrar inte att man kommer 

med en polisbyrå och en polisavdelning längre fram. Man måste se det 

här att det är bättre än ingenting, det är ett steg framåt. Man har en helt 

annan plattform att gå vidare från när man har infört det här. Istället för 

att man rusar till och gör någonting som inte är bra, man har inte tid och 

möjlighet att göra något nu och då är det bättre att göra det så här långt. 

Missnöjet var väldigt, väldigt konkret och tydligt att inte polisbyrån kom 

med. Man vill ha lagarna tydligare processade, nu är det kommissarier 

och andra som är nerlagda med arbete här. Man kunde ha ett väldigt 

långt anförande om det, men det får vi ha i en annan debatt. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Nu var inte min fråga vad som är möjligt och allt det utan 

det grundar sig på att polisen tycker att det inte finns någon kompetens 

inom förvaltningen, just det som ledamot Åke Mattsson nämnde, lag-

stiftningen, hur den ska utvecklas, hur den ska övervakas, hur den ska 

implementeras, ska den vara mera åländsk, ska den innehålla mera an-

visningar eller ska man låna från fastlandet. Då blir min fråga om leda-

mot Åke Mattsson menar att polisstyrelsen, som föreslås i lagmotionen, 

täcker in det behovet. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Herr talman! Nej, det gör den absolut inte det kan vi vara överens om. 

Den ska i princip ha samma profession som polisdelegationen har idag, 

men att man har ett mandat att besluta om, det är den tanken man har 

haft initialt. Däremot ska polisstyrelsen ta initiativ och se till att poliser-

na får den verksamhetsförutsättning som man behöver. Det är en viktig 

roll att de ska arbeta vidare med frågan och få tyngd i de här åsikterna. 

Jag gjorde en dundermiss i mitt anförande och då var det bra att jag fick 

en replik från ledamot Sundback. Det centrala är att både lagmotionen 

och lagframställningen har missat personalrepresentanten. Det är vik-

tigt att det klart och tydligt framgår att polisen måste ha en representant 

med som lyssnar.  
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 Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag skulle vilja få ett förtydligande från ledamot Åke 

Mattsson eftersom han inte nämnde någonting om mitt förslag om att 

man borde ha polismästaren tidsbegränsad. Är det någonting som man 

kan understöda eller ser man något problem med det? Det var bara det 

jag ville få ett förtydligande på. 

Talmannen 

Det är tveksamt om repliken hänförde sig till huvudanförandet. Låt höra. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Herr talman! Jag tror att det är lite samma sak som i avslutningen av 

min tidigare replik att det kanske inte direkt hörde till replikväxlingen. 

Det här är ett påpekande från ledamot Karlström som jag missade att ta 

med i mitt anförande. Vi diskuterade det utanför salen och vi är båda 

överens om att den här typen av tjänster borde vara likadant tillsatta 

som det är i skolvärlden. Rektorerna tillsätts normalt på tidsbegränsad 

tid och även polismästaren borde också tillsättas på tidsbegränsad tid. 

Det är frågan om hur långt ner man kan göra det. Det var en mycket bra 

replik som ledamot Åke Mattsson hade.  

Talmannen 

Replikväxlingarna är därmed avslutade. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Lagutskottet specialiserar sig på polisfrågor under den här 

mandatperioden och har fått en del insikt, åtminstone om jag talar för min 

egen del. Vi har behandlat ordningspaketet, som vi kallar det, flera lagstift-

ningar och också gjort studiebesök hos polismyndigheten och därigenom fått 

en del kontakter och insikter.  

Om jag ska sammanfatta polisverksamheten för egen del så har min upp-

fattning ändrats radikalt under åren. Till största delen kanske för att jag inte 

har haft så mycket att göra med polisen tidigare och inte satt mig in i frågan. 

Jag har trott att det har varit lite som på 50-talet, att det var farbröder som 

vankar runt i staden och håller uppsikt på bråkstakarna och tar eventuella 

tjuvar. Så är det inte alls idag. Det är en internationellt förgrenad, profession-

ell organisation. Det är en av grundfunktionerna i vårt samhälle när det gäller 

att upprätthålla demokratin för att det ska ge människor säkerhet och en 

känsla av trygghet. Det gäller i skärgården där närvarosynligheten är viktig, 

det gäller i polishuset där det finns internationellt förgrenade spaningssystem 

och kontakter osv. så det här är en viktig fråga.  

När vi ser på förändringen kan den se ganska marginell och liten ut, men 

det är ändå en bakgrund till förändringen som har pågått i diskussioner un-

der många år. Små förändringar kan ha stora konsekvenser som kan vara 

både positiva och negativa. Som lagutskottets ordförande tar jag naturligtvis 

inte ställning till något här, men jag vill lyfta fram vissa frågor som är viktiga 

som har nämnts här och som vi bör titta på.  
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Det första är den interna verksamheten där man ändrar från delegation till 

styrelse. Det är i och för sig en namnändring, men det är också en ändring i 

funktionen inom polisen för polismästaren blir då som en föredragande inför 

en styrelse som har koppling till ett högre plan, verksamhetsberättelse, bud-

get, mål osv. Inom polisen så finns det öppningar för att man inrättar en in-

tern polisbyrå, en ledningsfunktion, en personalgrupp eller någonting sådant. 

Det är öppet i den här ramen. Det som är av intresse är när vi kommer in på 

polismyndighetens förhållande till landskapsregeringen.  

Traditionellt har man haft ett stort intresse av att det ska finnas en mer el-

ler mindre direkt insyn i polisverksamheten. I vår historia har polisen varit en 

av de få organisationer som har haft maktmedel, brukat makt över människor 

och också haft tillgång till utrustning som behövs för maktutövning. Idag t.ex. 

i Irak anställer USA:s ledning privata poliser, som man kallar det, för militära 

ändamål. Där har vi ingenting att jämföra överhuvudtaget eftersom vi är de-

militariserade och neutraliserade osv., men polismyndighetens funktion i 

samhället är sådan att det finns medel som kan användas som materiella 

maktmedel. Därför bör man vara försiktig när man organiserar polisverk-

samhet i förhållande till den politiskt valda regeringen och naturligtvis till 

lagtinget med budget och lagstiftning, men direkt med regeringen. Det är en 

öppen fråga om en regeringsledamot, en minister, ska sitta i polisstyrelsen 

som ordförande eller ska det vara någon annan. Det är en sak som är värd att 

bevisa också i ett större sammanhang. Vi har under de senaste mandatperi-

oderna haft flera reformer som har kommit in på det här. Vi har haft ÅHS-

reformen, gymnasiereformen, ÅMHM osv.  

Vi har tidigare exempel på myndighetsfunktioner som man kunde kalla 

förvaltningsmyndigheter, jag brukar ta motorfordonsbyrån som ett exempel. 

Där behöver inte någon politiker sitta med. De har ingen sådan verksamhet 

där det kunde vara behov av att styra politiskt däremot är lagstiftning, in-

struktioner och detaljkunskaper om teknik viktigt.  

Ett annat exempel som är en mera fristående myndighet, Ålands statistik- 

och utredningsbyrå, som mera har funktioner som är en bolagisering, man är 

ute på marknaden för att sälja sina tjänster och det gör man också med för-

tjänst i ordets dubbla bemärkelse. Man gör det bra och man tjänar pengar på 

det. Där sitter idag lantrådet som ordförande i styrelsen, det finns en kopp-

ling till budgetmedel, det finns en koppling till statistikbehovet för förvalt-

ningen som ska balansera med att man är ute på marknaden för statistik-

tjänster.  

Man kan säga här när det gäller polisstyrelsen, att man ska överväga om 

det är en regeringsledamot och en styrelseordförande som man väljer. Man 

kan välja någon annan från regeringen än kansliministern, men det är alltså 

en sak som vi ska belysa och det framgår också av motionen, som är ansluten 

till det här. Det finns alltså alternativ som har diskuterats och man har gått in 

för ett förslag, men det förslaget är åtminstone för min del öppen. Vi har ut-

rett hur man ser på det.  

Sedan, herr talman, har vi det här mera konkreta förslaget när det gäller 

styrelsens sammansättning. Där finns det skrivet att det ska vara erfarenhet 

av polisiär verksamhet. För mig är begreppet något oklart. Åtminstone kan 

man tolka det som att man ska ha kännedom om polisverksamheten och den 

kan vara i ganska varierande omfattning. Det är trafikfrågor, brottsmålsun-

dersökningar, sexuell exploatering, internetanvändning, hela det internation-
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ella spaningssamarbetet, gränsbevakningen, samarbete med tull och andra 

myndigheter osv. Det är ganska komplicerat, men så långt kan man säga att 

avsikten tydligen är att det här ska vara en sakkunnig styrelse och man sätter 

också att det ska finnas juridisk kunskap. Till den delen är det frågan om att 

se på vad som är lämpligt och rimligt när det gäller den här organisationen.  

Det som jag funderar lite på är ett uttryck i lagmotionen, det kanske någon 

kan svara på. Det står så här: ”Man ska ha god förmåga att företräda land-

skapets och allmänhetens intressen i styrelsearbetet.” God förmåga att före-

träda är väl ändå, som jag uppfattar det, lite vagt. Vad är det man ska före-

träda, sakkunskap, en allmän medborgare som det står i grundlagen eller är 

det något annat som avses här. Det kunde vara bra för de vidare diskussion-

erna att motionärerna säger hur man har tänkt i just det här fallet. Enigheten 

om sakkunskap, om den är polisiär eller något annat, är ändå ganska stor.  

När det gäller polisens interna arbete, som sagt är det här en ramlag, men 

lagen är viktig för då kan man bygga vidare. Man vet de externa förutsätt-

ningarna, kopplingarna till landskapsregeringen och också möjligheten rent 

internt, med polismästarens roll i förhållande till styrelse osv. Det jag lite 

funderade på är när det gäller lagmotionen och lagen är organisationen och 

huruvida det ska vara i lag, förordning eller reglemente. För min del är jag 

helt öppen för det, men ser alltså möjligheterna att med indelningen i delar i 

polisverksamheten lägga det i förordning, medan den detaljerade planeringen 

eller samarbetet, rutinerna kan läggas i ett reglemente.  

Det jag anser att vi i lagutskottet ska se lite närmare på är polisens myn-

dighetsroll och de befogenheter man har och allmänhetens krav på myndig-

heten. Det är alltid en viktig aspekt när vi nu moderniserar våra myndigheter 

genom att föra ut dem som förvaltningsmyndigheter, fria myndigheter, auto-

noma myndigheter som högskolan eller reglerad myndighet med ett resultat-

avtal, dvs. polisens skyldighet att lämna information, rättssäkerheten för de 

enskilda i allmänhet och för de enskilda som är underkastade polisiära åtgär-

der, huruvida det ska finnas i lag eller inte. Då har vi problematiken i utskot-

tet, vi har en ramlag där 1 § delvis är behandlad men inte helt och hållet och 

vi har en lagmotion som går in på förordningsfullmakt. Sannolikt är det så att 

vi inte kommer att detaljbehandla i lagutskottet förrän i augusti, det är inte 

bestämt utan vi ska ha ett planeringsmöte är det tänkt och då har vi möjlighet 

att höra mer. Det skulle ändå vara intressant att höra hur motionärerna har 

tänkt när det gäller formuleringen av förmåga att representera allmänheten 

och sedan det här med förordningsfullmakten. Räcker det till att vi ändrar 

den eller hur har man tänkt sig den frågan? 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag skulle gärna vilja höra lite mera om resonemanget från 

ltl Erlands sida när det gäller satellitorganisationerna som landskapet 

har, ÅHS, högskolan, gymnasieskolan, polisen och det finns några till. I 

de andra har vi inte lagstadgat att en minister ska sitta ordförande, men 

nu föreslår man plötsligt att en minister ska sitta ordförande. I lagmot-

ionen föreslår vi att det inte ska vara tvingande, men att möjligheten 

finns kvar. Är det inte en bättre metod att om det finns särskilda skäl för 

det från tid till annan kan man använda sig av den lösningen, men an-

nars helst inte för att undvika det här med dubbla stolar. 
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Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Skulle jag vara tvungen att ta ställning just nu direkt så 

kanske jag skulle hålla med ledamot Roger Jansson, men som jag sade 

så vill jag som utskottsordförande och inför den behandling vi ska ha 

lämna frågan öppen. Jag ser den i förhållande till vad andra myndighet-

er har. I ÅSUB har vi en minister, nu vet jag inte hur lagen är i det fallet, 

men när det gäller ÅHS har det varierat, i t.ex. gymnasieskolan hade li-

beralerna en annan lösning på frågan om att utse rektor. När det gäller 

högskolan är det fortfarande en koppling till regeringen som åtminstone 

i praktiken gör att man har påverkansmöjligheter. Det här är intressant i 

förhållande till hur man har i riket och i Sverige. Igår var det debatt om 

ministerstyre. I Sverige påpekar man väldigt starkt att det är förbjudet. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag respekterar naturligtvis fullt ut att utskottsordförande 

med det särskilda ansvar han har i behandlingen av ärendet inte på för-

hand anger hur resonemanget i utskottet kommer att gå. När det gäller 

ÅHS hade vi i slutet på nittiotalet en exceptionellt svår situation inom 

ledningen för ÅHS och därför tillsattes en minister som ordförande, till 

och med en annan minister som ledamot vill jag minnas. Det var en 

övergångslösning för att lösa problemet. Jag tror att man i de andra or-

ganisationerna kan finna situationer där det kan vara motiverat, men för 

neutralitetens skull och med tanke på att det delvis behandlas samma 

ärenden i styrelserna och sedan i landskapsregeringen både i enskild fö-

redragning och i plenum borde man undvika det som princip. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Det stämmer. Jag tror att utvecklingen ändå är så att vi får 

myndigheter där det blir en viss upprepning, verksamhetsmål, budget-

planer kommer samma i styrelsen. Jag nämnde ministerstyre och att 

man är väldigt noggrann i Sverige att ministrarna inte får styra. Vem 

tror att ministrarna inte styr? Frågan är om de tillsätter generaldirektö-

rer, högsta myndighetscheferna och det gör man efter politiska urval 

även om man säger att man går på kompetens. Det är partifolk och man 

delar upp det mellan partierna och är det någon, som t.ex. landshöv-

dingen på Gotland, som gör något som regeringen inte tycker om så 

plockas hon bort och i Gotlands fall sattes i finansministeriet, om jag 

minns rätt. Det är ingen bättre lösning utan mera en öppenhet att man 

säger, som i ÅHS fall, att nu tycker vi att vi ska gå in och styra politiskt. 

Möjligheten ska finnas. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Herr talman! Jag begärde replik först och främst för att tacka för anfö-

randet. Det var en bra analys av behovet av en styrelse vid polisen, vad 

styrelsen har för funktion och framför allt är det bra att lagutskottets 

ordförande är öppen för eventuella förändringar och att man tar lagmot-

ionen med sig. Det man bör tänka på, jag gick inte så mycket in på det i 

mitt anförande, men det finns ingenting i lagmotionen som förbjuder att 
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en minister är ordförande, man kan välja fritt. Det kan ändå vara så att 

man inte ska bestämma det redan från början, det är en central sak. Det 

kändes som om man hjälpte till på vägen. Det är inte så att lagutskottet 

ska behöva säga att det är en protest eller ett misstroende mot lagmot-

ionen utan det är mera som en komplettering att vi öppnar upp lite mer 

och att vi ger lagutskottet lite vidare ramar att jobba vidare med. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jo, det är så vi försöker jobba i utskottet. Vi binder oss inte 

fast vid några förslag utan belyser, det är utskottets arbetsmetod att 

höra de som är experter på det här. Jag kan mycket väl tänka mig att det 

blir en avvägning av det här. Ska det vara en minister eller ska möjlig-

heten att en minister ska finnas? Jag tror inte att någon ska behöva ifrå-

gasätta att vi inte belyser frågan utan sedan får lagtinget ta ställning. 

Den frågan är en viktig fråga. Det är också viktigt att sätta in i det större 

myndighetssammanhanget. Sedan får vi naturligtvis se vad de vidare 

stegen blir. Det här är ganska viktigt, först att sätta ner foten ganska tyd-

ligt även om det kanske inte är en revolution i polisverksamheten så 

möjliggör det diskussioner.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Igår i mitt anförande sade jag att jag inte lade någon pre-

stige i de här frågorna utan jag har ett öppet sinne. Eftersom det disku-

terats i den här riktningen i polisdelegationen med polisledningen i flera 

år vill jag lägga den här motionen för att öppna frågorna, de är intres-

santa. När det gäller polisförordning och organisationen i förordning 

och reglemente är det fullt möjligt att dela upp de här sakerna eftersom 

det i 11 § finns möjligheter att sätta sakerna i reglemente. Jag ville möj-

liggöra att få den här flexiblare och effektivare organisationen som man 

nu har jobbat fram. När det gäller styrelsen är det som tidigare har sagts 

att vår formulering omöjliggör inte att en minister sitter där.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Ja, jag förmodar att ledamot Jörgen Strand vill att jag be-

gär replik. När det gäller förordningen är jag, som framgick bl.a. av be-

handlingen av finansförvaltningslagen, en stor vän av förordning när det 

gäller att sköta den interna verksamheten som inte har politiska konse-

kvenser, men också samtidigt att man tittar på det här med grundlagen. 

Därför nämnde jag det här med öppenhet, insyn, register, internationellt 

samarbete, att är det någonting där som säger att det måste finnas något 

i organisationen. Det som sägs i motionen är jag helt öppen för. Det jag 

undrade över var formuleringen om god förmåga att företräda, om det 

var någon särskild tanke med det. I grundlagen står det att man ska ha 

medborgerliga dygder, dvs. på Åland en ganska vilig människa, det 

kanske man inte kan skriva i lagen och kanske inte behövs. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! När det gäller god förmåga är det inte helt lätt, god sak-

kunskap tror jag att vi skrev i motionen. Jag tyckte i definitionen vad 
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styrelsen ska ha för kompetens, att den var för avgränsad och ville 

öppna upp den just med anledning av de många olika kompetenser som 

behövs, som ledamot Olof Erland nämnde och som jag själv tänkte på. 

Om en minister ska sitta i styrelsen eller inte har jag resonerat som så 

att polisen har ett nära samarbete med rättsväsendet. En grundläggande 

princip i rättsstaten är Montesques lära, lagtinget stiftar lagar, land-

skapsregeringen verkställer budget och är övervakande myndighet mot 

polisen. Då är frågan också med anledning av de uppgifter som finns i 

styrelsen att man ska ta principiellt viktiga beslut, ska man då ha en re-

geringsledamot i den här styrelsen. Något ni får fundera på. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Regeringen styr landskapet kan man säga och ska föreslå 

lagar, budgeter och också föreslå för polismyndigheten som sagt. Jag 

skulle helst vilja avrunda det hela med att säga att för min del och jag 

tror lagutskottet i övrigt, inleder vi med en öppen diskussion. Vi har 

problematiken belyst så på det sättet var den här remissen av värde. 

Talmannen 

Replikväxlingarna är därmed avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! I samband med ordningslagarnas behandling i lagutskottet så 

gjorde lagutskottet för några år sedan ett besök på polishuset och det var nog 

en ganska omskakande upplevelse. Det var många anställda som hade kom-

mit till mötet och många talade fritt ur hjärtat så att säga. Det blev ett mycket 

känslosamt möte. Det var starka känslor som grundade sig på mycket fru-

stration i det dagliga arbetet. Det fanns ilska och det fanns uppgivenhet bland 

poliserna.  

Om man funderar över vad det var som var grunden till allt detta så fanns 

det tre saker som man bör ta på allvar. Det allra viktigaste var att många ut-

tryckte att de i sitt dagliga arbete inte kunde garantera rättssäkerheten i den 

lagstiftning som gäller för Åland. Rättsskyddet var till och med i vissa fall inte 

tillräckligt på Åland. Det här var för de professionella en stor källa till både 

sorg och irritation. Man ville göra ett bra jobb, men man tyckte inte att man 

hade tillräckligt bra verktyg. Orsaken till det förklarade man med att Åland i 

vissa fall har egen lagstiftning, ibland är det rikslagstiftning och ibland 

hänger vi inte med i lagstiftningen. Det finns egen lagstiftning som så gott 

helt saknar tillämpningsanvisningar. Det gav sådana situationer att den en-

skilda polisen i utövandet av sitt arbete, sin myndighetsutövning, när man 

skulle bedöma om en person, t.ex. i trafiken, hade begått en förseelse eller 

skulle straffas på något sätt måste tolka lagen själv. Det här upplevdes som 

väldigt tungt eftersom det också inom poliskåren naturligtvis kunde finnas 

olika åsikter om hur lagen ska tolkas. Den som nu vet någonting om förvalt-

ning borde känna till att tjänstemännen inte ska tolka lag. Det är bara dom-

stolar som tolkar lag och tjänstemännen tillämpar den.  

Det var det mest graverande att många sade att de inte kunde utföra sitt 

arbete på ett sätt som verkligen garanterar rättssäkerheten. Där har lagtinget 

och landskapsregeringen ansvaret att se till att det inte är på det här sättet. 

Rent följdriktigt så efterlyste många av poliserna mera blankettlagstiftning av 

det skälet att då finns det tillämpningsdirektiv, myndigheter som man kan 
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ringa till och fråga om tillämpning och om andra saker som rör lagstiftning 

och den verksamhet som man ska bedriva. Det här är inte önskvärt för en del 

politiker som upplever polisen som en väldigt viktig självstyrelsefråga och 

som vill använda polisen i ett sådant här symbolsyfte för självstyrelsen, dvs. 

att de åländska poliserna ska ha speciella uniformer och märken och bilarna 

ska se ut på ett visst sätt för att markera att vi har en egen polis på Åland. I 

det här i kombination med att lagstiftningen inte fungerar på den nivån som 

polisen önskar, så skapar det nästan ännu mera frustration. Det är nästan 

som att säga till polisen att ni ska se ut som åländska poliser, men ni behöver 

inte göra ett arbete som en riktig polis gör i Finland och Sverige. Det var en 

mycket allvarlig kritik och mötet gjorde åtminstone på mig ett stort intryck.  

Konsekvensen är att det krävs många åtgärder, det räcker inte bara med 

den här lagstiftningsändringen. Det framkom också kritik som är av lite an-

nan karaktär, dvs. att polisen upplevde att de aldrig fick någon positiv feed-

back, beröm, inte från politiker, inte i media osv. Det kan väl många av oss 

känna igen att vi inte får så mycket om vi är i offentlighetens tjänst. Om man 

tänker på de poliser som upplever att de inte har verktyg att utföra sitt jobb 

på ett rättssäkert sätt, de ska vara utmunderade på ett visst sätt och sedan får 

de mycket skäll, upplever de, då blir det inget bra jobb, det tror jag att man 

kan vara överens om.  

Man hade också synpunkter på den interna organisationen, men det finns 

väl på alla arbetsplatser. Det är fel på den ena och kanske på den andra, men 

summa summarum, fru talman, var det nog ett besök som påverkade mig 

starkt, det kan inte vara så här om vi ska ha självstyrelse. Vi ska faktiskt ha en 

bättre fungerande polis än vad man har på fastlandet eller i Sverige. Förut-

sättningarna finns, men då kostar det också pengar. Vi ska ha en självstyrelse 

som fungerar och kvalitetsmässigt når upp till de nivåer som man tänker på 

och då kostar det. Det är inte den enda lösningen. Det här förslaget för inte 

med sig några kostnader, men man kan nog se det i ett vidare sammanhang. 

Det har blivit regeringens svar på kritiken och den här situationen som vi har 

inom polisen att vi kommer med den här polisstyrelsen så är allt löst. Nu be-

rättar ledamot Åke Mattsson, som antagligen har bra kontakter till den grupp 

det här gäller, att poliskåren inte är nöjd med det här. Då blir man lite be-

kymrad. Om inte dem som det här ytterst berör och som idag upplever att de-

ras arbetssituation är dålig, om inte det här är något positivt för dem är detta 

inte en bra reform.  

Sedan till några principiella saker som lagtinget har diskuterat. Man måste 

bestämma sig om styrelsen är ett politiskt organ eller ett förvaltningsorgan. 

Regeringen ger lite dubbla budskap. Man säger att den ska vara professionellt 

sammansatt. Hur det professionella ska se ut vet man inte riktigt, men man 

förstår att det inte ska sitta politiker där i någon högre utsträckning som det 

är idag, de ska inte heller representera regionerna utan det kanske ska vara 

jurister, någon gammal polis som inte mera är aktiv. Jag vet faktiskt inte, 

men det låter som att det inte ska se ut som i dag i alla fall, med avvikelse att 

ordförande skulle vara en minister, det kan vara vilken minister som helst sä-

ger man. Nå ska finansministern sitta här som ordförande? En minister som 

har ansvar för finanserna och ta en budget här och sedan göra en annan på 

finansavdelningen? Om man nu har vett så måste det väl vara den som har 

ansvar för polismyndigheten och ordningsfrågor och det som berör det här 

rättsområdet eller politikområdet. Hur blir det då? Jo, då blir det så att den 
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minister som är ordförande och har ansvar på regeringssidan ska sitta i ett 

förvaltningsorgan som ska styra och leda polisverksamheten och ta en budget 

och anställa folk och allt vad det räknas upp här. Sedan ska man gå till sitt 

rum här och ha plenum och så ska man diskutera det där och så ska man be-

sluta igen i en annan roll och sedan ska man gå tillbaka till sitt andra rum och 

övervaka den styrelse som man just har suttit i. Fru talman, så jätteglasklar är 

inte ansvarsfördelningen.  

Det var just ansvarsfördelningen som poliserna om och om igen frågade 

om på det seminarium som jag också deltog i den 2 mars. Det var en polis 

som efter varje påstående från ministern frågade, men hur blir det med an-

svaret. Vem är det som har ansvaret? Jag undrar vad han säger idag? Vi får 

väl höra i utskottet. Så där kan det inte se ut. Man måste välja, antingen är 

det politisk representation och då blir det på samma sätt som vi har med 

ÅHS, som vi har med högskolan och så vidare. Varför skulle vi avvika från 

den modellen plötsligt i den här myndigheten? Det har ännu inte den här re-

geringen kunnat förklara. Vad är det för princip som vi nu ska följa? Ska det 

bli så här i nästa omgång när vi tittar på organen. Jag sympatiserar givetvis 

med motionärerna i den här frågan, men det är inte klart heller vad motion-

ärerna vill. Jag uppfattar att de i högre grad vill ha en politisk organisation. 

Ska det sitta representanter från kommunerna till exempel? Ja, det är väl en 

ganska bra idé egentligen. Förvaltningen ska ha kompetens i själva politik-

området och de rättsliga aspekterna och frågorna. Inte ska man väl sitta i sty-

relser och ha sådana uppdrag, styrelse som kanske kan sammankomma högst 

en gång i månaden. Den måste väl på något vis ha ett uppdrag att fatta över-

gripande beslut. Fru talman, det där blir nog en nöt att knäcka för lagutskot-

tet.  

Det står i motionen och där kan jag ha en viss förståelse för utskottsordfö-

randes fråga, att styrelsens medlemmar och ersättare ska ha sakkunskap. Ja, i 

vad då? Champagne? Eller vad ska det vara för sakkunskap? God förmåga att 

företräda landskapet? Hur visar man att man har god förmåga att företräda 

landskapet? Är det att man representerar majoriteten eller regeringspartierna 

eller ska det vara något speciellt? Allmänhetens intresse i styrelsearbetet? 

Man borde säga, om jag har uppfattat det rätt, att styrelsens medlemmar och 

ersättare ska ha goda insikter i polismyndighetens arbete och företräda all-

mänhetens intresse i styrelsearbetet. Det är väl de två bitarna som är viktiga. 

På Åland finns en juristsjuka, det måste finnas juridisk sakkunskap i allt och 

det betyder oftast att vi måste jaga någon jurist som ska sitta där. Det är inte 

många som är intresserade för de tjänar inte så särskilt bra på det här, deras 

timpenning är betydligt högre och deras efterfrågan gör inte att det här är så 

attraktivt. Kanske före detta, eller blir väl så småningom när lagen kommer, 

vicetalman Gunnar Jansson, som dessutom har varit polischef, har en plats 

garanterad om han är intresserad. Det är inte något dåligt förslag, men jag 

tror att han kan väljas ändå.  

Fru talman! Det var om styrelsen. Sedan har det talats om ministerstyre. 

Ja, vi kan ha ministerstyre, men då ska vi ha det generellt. ÅHS’ ordförande 

ska vara socialministern, i högskolan ska kulturministern sitta som ordfö-

rande, då inför vi en högre grad av ministerstyre. Att vi plötsligt här skulle 

göra det utan någon som helst motivering är inte politiskt seriöst som jag ser 

det. Jag är inte så säker på att vi ska ha ministerstyre. Ministrarna springer ju 

benen av sig redan och ska de sitta på flera möten så blir det inte mera tid för 
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övergripande frågor. Dessutom, i styrelser finns det ärenden som rör enskilda 

personer och det är inte förenligt med det parlamentariska systemet att den 

som ska verkställa parlamentets beslut också ska ha möjlighet att fatta beslut 

om enskilda personer. Jag tror att vi måste gå efter de modeller vi har idag.  

Fru talman! Det finns en annan aspekt som är viktig, som ledamot Åke 

Mattsson tog upp och som de anställda också har klargjort många gånger. 

Om vi ska ha en egen polisverksamhet på Åland måste regeringen ha en 

tjänsteman som har det övergripande kontinuerliga ansvaret för att verksam-

heten utvecklas, lagstiftningen är up to date, att det finns tillräckligt med till-

lämpningsdirektiv, att det för polisen finns någon att vända sig till när man 

vill veta hur vi nu ska göra. För att få ett fungerande system så måste vi ha en 

person, om nu denna person ska vara en polisbyrå, polisstyrelsen och så har 

vi polismyndigheten. Det blir kanske dyrare än vad vi har idag.  

Om man kallar det här för en styrelse så kan man gå in för att reglera orga-

nisationen i ett reglemente om man vill att de anställda ska ha mera infly-

tande för hur organisationen ska skapas. Om man inte vill det, om man vill 

att den övervakande myndigheten, landskapsregeringen, ska ha det största 

inflytandet då ska man göra en förordning. Det är frågan om vem som ska ha 

inflytande över ledningen och styrningen, av hur den interna organisationen 

ska se ut. Vi i utskottet måste titta på det förslag som finns från de anställda. 

De är den största sakkunskapen som vi har just nu.  

Ett begrepp som känns lite konstigt, jag förstår vad man menar men det är 

dåligt rent stilistiskt när man talar om den polisoperativa verksamheten. Jag 

förstår att man menar att det som polisen sköter i sitt polishus det ska inte 

styrelsen lägga sig i, men operativ verksamhet, för mig är det just det som po-

lisen gör, all icke-administrativ verksamhet är operativ. För mig täcker inte 

detta in allt det arbete som görs inom ramen för polismyndigheten. Det borde 

man skriva på ett annat sätt, annars blir det lite snett. Det finns också i moti-

veringen använda ord som övervaka, leda, styra, den här styrelsen har tydlig-

en många olika funktioner och det är också oklart. Vad vill man? Vill man att 

den ska styra verksamheten? Vill man faktiskt det? Vill man att den ska leda 

eller vill man att den ska övervaka? Vad jag förstår vill man att den ska styra 

verksamheten på basen av lagtingets och landskapsregeringens beslut i lagar 

och budget. Då borde man säga det tydligare. Tack, fru talman! 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Fru talman! Rättssäkerhet och allmänhetens förtroende är det primära 

för mig, inte någon symbolfråga. Jag har själv varit på samma möte som 

ledamot Sundback, jag har varit på flera. Samma frustration på olika 

områden finns och man har till och med sagt att om det bara är det här 

man tänker göra så kan man låta det vara. Det är med anledning av det 

som jag har försökt få ihop en motion, allt är inte bra och exakt i den, på 

en kväll hemma som icke jurist lyckas man kanske inte med allting, men 

jag försökte i alla fall utgående från frustrationen. En organisation som 

fungerar och en styrelse som inte ska vara politisk, den ska ha sakkun-

skap, sedan kan man definiera den på olika sätt. Jag har inget emot le-

damot Sundbacks definition. Det med polisbyrån tog jag upp igår i mitt 

anförande. Det borde man också ha skrivit i motionen. För mig är funkt-

ionen det viktiga och det är också möjligt att ha den här funktionen 

inom rättsservicen om man tydliggör den. 
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Jag vill inte vara elak eller kritisera skrivningen, jag kan 

förstå att det inte är lätt när man inte är jurist och inte är det lätt då hel-

ler har vi märkt, det kan gå på tok för alla när det gäller lagspråket. Jag 

tror att ledamot Jörgen Strand och jag i mycket är överens. Det som 

ännu är oklart är sakkunskapen, vem är det som ska representera det 

och på vilka grunder ska man välja ut personer. Om man representerar 

t.ex. Ålands kommunförbund, är man då sakkunnig? Ska det vara tjäns-

temän i den eller politiker? 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Fru talman! Som jag sade är den frågan jättesvår att definiera. Man bör-

jar fundera efter att ha suttit i polisdelegationen i fyra år, vilken sakkun-

skap behövs där. Liksom när det handlar om sexualbrott, sociala frågor, 

internetfrågor, knarkfrågor, juridiska frågor. Jag håller med om att defi-

nitionen inte är perfekt, men kanske man kan få den formulering som ltl 

Barbro Sundback sade i lagparagrafen och beskriva det i detaljmo-

tiveringen. Det kanske är en väg.  

Om det ska vara tjänstemän eller politiker, det kan finnas politiker 

med god sakkunskap och det kan finnas tjänstemän med politiska åsik-

ter så den frågan är inte heller lätt utan det är någonting som man måste 

bedöma utgående från den kompetens man söker under den tidspe-

rioden i styrelsen. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Kanske det är så långt vi kan komma. Det var ganska bra 

sagt att det finns politiker med goda kunskaper i många frågor och det 

finns tjänstemän med ganska mycket politiska värderingar, men till-

sammans kanske det kan bli en riktigt bra styrelse. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Fru talman! Inledningsvis vill jag säga att det var en bra analys av situat-

ionen vid Ålands polismyndighet som ledamot Barbro Sundback gjorde. 

Frustrationen har kommit fram i samtliga möten som man har haft. En 

sak som blev lite hängande i luften är att det är svårt att göra ett bra jobb 

under de förutsättningarna. Det blev inte klart här. Det kan vara en risk 

att man inte gör ett bra jobb om man fortsätter, men jag vill hävda att 

polisen på Åland idag gör ett väldigt bra jobb. Man är kompetent och 

man är duktig med de förutsättningar som man har. Framför allt ska 

också ledningsgruppen ha en eloge. All lagstiftning när man skaffar sig 

den vidareutbildning som man får från myndigheterna finns inte på 

svenska på rikshåll och det är ett jättestort problem. När det gäller for-

muleringen i lagmotionen ställer jag mig också bakom det här med sak-

kunskapen. Alla som läste lagen gick med en gång i taket med tanke på 

poliskunskap, varför man ska in på polisverksamheten, det är en lite 

rundare skrivning. 
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! För det första så har jag inte kritiserat poliskåren att de har 

gjort ett dåligt arbete. Jag försökte ge en bild av hur jag tolkade de två 

möten som jag har varit med om. Det var många som kände en uppgi-

venhet över att de inte hade möjlighet att utföra ett arbete som de var 

riktigt nöjda och stolta över. Det berodde inte på deras kompetens, tvär-

tom vi har ju hört i samband med just de här lagarna och konventioner-

na om sexuella övergrepp, fantastiskt kompetenta personer. Det finns 

stora resurser inom polisen, men det finns inte tillräckligt med kompe-

tens. Det finns inte någon som tar emot den kompetensen här på land-

skapsregeringens sida. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Fru talman! Jag uppfattade kanske selektiv kritik, men jag vill att man 

ska vara tydlig här, att man inte är ute för att kritisera kåren som sådan 

utan att de gör ett bra jobb. Ska man ha en polisavdelning eller något 

sådant? Tidigare har man haft en enhetschef, men en person ensam har 

väldigt svårt att hantera alla frågor som dyker upp, man hamnar hela ti-

den på nya frågeställningar osv. Man behöver se över hur det här ska gö-

ras på ett ändamålsenligt och bra sätt. Man har sett på lotteriinspektion 

att det ska ingå i dataövervakningen, att man gör en lite större myndig-

het som också har implementeringen i lagstiftningen. Det kommer alltid 

att bli så att tjänstemän får ha en viss tolkning av lagen, men det är 

domstolens prejudikat som sist och slutligen är det avgörande. Fram till 

det kan det finnas behov av en viss tolkning. Det är ett jättestort pro-

blem. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Det är säkert svårt att vara ensam tjänsteman inom ett stort 

och komplicerat politik- och rättsområde, men vi har en liknande tjänst 

och det är landskapsläkaren. Det kanske finns andra också, men jag 

kommer inte just nu på hur det är ställt. Hur personen ska jobba och 

vilka konstellationer man ska ha är en rent förvaltningsmässig sak, men 

det handlar egentligen om att ha en kompetens inom landskapsförvalt-

ningen i de här frågorna. Om det ska vara en eller två personer och var 

de ska sitta och med vem så är någonting som måste klargöras om man 

nu går vidare med den tanken. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Några ord om det eventuella behovet av en polisbyrå på 

landskapsregeringen. Jag måste säga att jag är väldigt bekymrad när jag 

hör om polisernas osäkerhet, vilken lagstiftning och vilka regelverk som 

egentligen gäller för dem i deras arbete. Jag frågar mig vad som har änd-

rats på 2000-talet. Varför har det här på tio år blivit så svårt beaktande 

att regelverket som gäller knappast särdeles mycket har utökats. Tidi-

gare, åtminstone före år 2000, var det kanslicheferna som stod för kun-

skapen i landskapsstyrelsen och kunde hjälpa polisen på det sättet och 

ange vilka regelverk som skulle gälla. I den mån det saknades något 
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kunde man göra kompletteringar. Nu har man långt flera jurister på 

kansliavdelningen ändå, så vad kan orsaken vara att det har blivit så 

mycket sämre nu. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Ja, det kan vi säkert närmare diskutera i lagutskottet och få 

en kartläggning av. Själv tror jag att det är kraven som ökar, kraven ökar 

på alla i samhället hela tiden, internationaliseringen ökar, hela det in-

ternationella brottsväsendet, det kommer till nya svårigheter i samhället 

och polisen får allt större ansvar. Kansliministern och de centrala tjäns-

temännen kan väl inte förväntas ha expertis i just de här frågorna. Lag-

stiftningen är precis som det är inom många andra områden inom vårt 

kära självstyrda landskap. Vi gör lagar jo, men sedan finns det inte några 

tillämpningsanvisningar. Det är samma inom sociala sektorn i mycket 

hög grad. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Nu tror jag inte att sektorn är jämförbar med sociala sek-

torn när det gäller behovet av tillämpningsdirektiv utan här är det väl-

digt klar och tydlig lagstiftning som gäller. Jag håller med om att på 

2000-talet har bl.a. Schengen-samarbetets utökade regelverk som poli-

serna ska känna till kommit till. Min uppfattning är inte att man har 

skapat den här typen av satellitledning från landskapsregeringens sida, 

en särskild byrå, utan den kompetensen måste sökas inom polisens egen 

organisation först och främst. Sedan kan den organisationen behöva 

hjälp från landskapsregeringen, men jag tror att det blir en felaktig väg 

att gå om vi börjar byråkratisera verksamheten så att en stor del av led-

ningen ska finnas inom en polisbyrå på landskapsregeringen. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Nej, det är inte det som avses. För det första var det just det 

som poliserna om och om igen sade, att lagstiftningen inte är klar och 

tydlig. Det kräver tolkning och det måste ibland göras i väldigt speciella 

situationer av enskilda poliser och det var man väldigt missnöjd med. 

Man ska inte överdramatisera insatsen, den är ganska naturlig. Det 

finns inom det här området en kompetens inom landskapsförvaltningen 

som kontinuerligt inte leder utan övervakar verksamheten och är med 

och utvecklar den antagligen med den här styrelsen i första hand, men 

också sedan direkt med polismyndigheten.  

Talmannen 

Replikväxlingarna är därmed avslutade. 

Ltl Gun Carlson 

Fru talman! Så länge jag har varit med i landskapspolitiken har man efterlyst 

en polisstyrelse och det sade vi också i handlingsprogrammet. Nu är man 

missnöjd med den här lagen för att den inte är tillräckligt omfattande. Jag vill 

ändå se den som ett första steg i en förbättring av polisverksamheten, ef-

tersom vi redan idag har hört flera påpekanden om att polisen inte är riktigt 

nöjd med sin verksamhet. Får man en styrelse som kan stöda myndigheten i 

olika saker, t.ex. att väcka initiativ om hur en lagstiftning kunna behöva se ut 

för att vara fulländad och tillräckligt bra. Kanske att man behöver efterlysa 
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förordningar eller reglementen för att kunna garantera rättssäkerhet. Det 

finns mycket som en styrelse ska kunna göra med tanke på att en styrelse kan 

besluta, en polisdelegation kan inte besluta någonting. Delegationen har un-

der åren gett olika goda råd som har följts eller inte följts eftersom det endast 

är rådgivande. Det finns många skäl till att vi nu försöker få en styrelse till 

verkligheten.  

Hur en styrelse ska se ut har jag åsikter om, som inte passar varken i för-

slaget eller i motionen. Jag vet inte hur en professionell styrelse ska se ut, det 

hörde vi redan från ledamot Sundback. Ska det vara en som känner till poli-

sens trafikregler jättebra, ska det vara en som är bra på sexualbrott, eller på 

brottsutredningar, olika civilmål, ekonomiska mål, vad ska den polisiära kun-

skapen innehålla. Jag ser det som en absolut omöjlighet. Man kanske behöver 

vara bra på bränder, att reda upp olika slags brandolyckor. Jag tror inte att 

man ska skriva det i ett lagförslag. Man skriver bara att man utser en styrelse, 

sedan är det upp till dem som tillsätter styrelsen, de ska bedöma, kan den här 

personen som man tänker sätta dit, kan den offentlig förvaltning, ekonomi, 

administration, ledarskap, organisation, är den lagkunnig, man kan vara lag-

kunnig utan att vara jurist. Det finns en massa sådana här saker så jag tycker 

att varje landskapsregering måste ha omdöme att välja rätt person till rätt 

styrelse.  

Det är precis som man i ÅHS styrelse pratar om professionella. När är man 

professionell i ÅHS? Är man bra på barnrådgivning, att hantera gravida, är 

man bra på terminalpatienter som håller på och dör, eller är man bra på inre 

medicin, diabetes eller vad? Det är också helt omöjligt, det behöver vara en 

jättestor styrelse om man ska täcka allt. Det ska en styrelse kunna. Det jag re-

dan sade att en styrelse ska kunna anser jag att är viktigt. Det som är vikti-

gare och som jag hoppas att lagutskottet funderar mera på, kanske den här 

skrivningen är bra, den är ju styrelsens uppgifter. Vad ska styrelsen göra, det 

uppmanar jag lagutskottet att titta på. Jag ser inget fel i det här, man kan 

baka in mycket i de sju punkter som man har angivit. Får man till en bättre 

hantering av ärenden så att man lyssnar på polisen, på ledningsgruppen osv. 

för att förbättra. Det blir också lättare att hålla en mer åländsk prägel på poli-

sen. Jag tycker också att det är viktigt, fastän det inte är det viktigaste, att det 

syns att Åland har en egen polis. Därför har lagutskottet lite att fundera på. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Fru talman! När man går in och ser vilken kunskap den här styrelsen ska 

ha så finns det ingenstans vad jag kan läsa varken i lagförslaget eller i 

motionen, att styrelsen ska hålla på med sexualbrott eller någon kun-

skap i det. Det är någonting som man har börjat med här. Det står ut-

tryckligen de här sju punkterna och det är inom de områden som man 

ska ha någon kunskap i. Den frågan är enkel att besvara. Man ska ha 

kunskap inom de sju punkterna. Varför poliserna har så stora svårighet-

er idag är att det kommer en uppsjö ministeriedirektiv hur man ska till-

lämpa olika saker. Det kan vara ministeriedirektiv som kan vara väldigt 

centrala, t.ex. polisens användning av skjutvapen osv. Vilka som gäller 

rikslagstiftningen tillämpas omedelbart men sedan finns det en uppsjö 

av direktiv som ligger på gränsen och som hör till landskapets behörig-

het och vill man ha det upptaget i landskapsregeringen och bestämmer 

att det också gäller på Åland och klubbar det och säger att det här är ak-
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tuellt. Det är där problemet ligger. Det är ganska enkelt att åtgärda 

detta. 

Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! Det var ett väldigt bra inlägg som ledamot Gun Carlson hade i 

den här frågan om styrelsens sammansättning. Det ligger mycket i det att vi 

inte ska göra det här så krångligt jämfört med andra förvaltningsmyndigheter 

inom landskapsförvaltningen. Redigast skulle vara att skriva rakt av att sty-

relsens medlemmar består av så och så många personer och att landskapsre-

geringen utser ordförande. Det är sedan upp till den sittande regeringen att 

garantera att den sakkunskap som behövs finns representerad i styrelsen så 

jag ska ta fasta på det.  

Det här med professionell styrelse vill jag bara klargöra att det inte är mitt 

uttryck utan det var ministern som upprepade gånger sade att man ville ha en 

professionell styrelse. Det förblev för mig något dunkelt vad som avsågs med 

det. Nu är inte ministern här, men kanske någon annan lagkunnig t.ex. vice-

talman Gunnar Jansson kan bringa lite ljus över en fråga som jag glömde i 

mitt anförande. Om en styrelse i sitt arbete med de här uppdragen, det är sä-

kert något vi kan titta på i utskottet, fattar ett myndighetsbeslut av något slag 

eller om de är vanliga politiska beslut, ska det finnas något slags besvärsförfa-

rande och institut. Betyder det att den här lagen som det gäller, dvs. land-

skapslag om Ålands polismyndighet, att de bestämmelser som jag antar finns 

där att de automatiskt gäller för ett sådant här organ eller är det den all-

männa förvaltningslagen eller vad är det som gäller? 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Fru talman! Jag begärde replik angående det som har kommit in igen 

om den professionella styrelsen. Det är en liten markering när man talar 

om polisstyrelse, så den här formen av polisstyrelse som är föreslagen på 

Åland påminner mera om den som finns i svenska myndigheter. Jag re-

kommenderar också lagutskottet att man går in och tittar på Stockholms 

polisstyrelse och hur man ser på uppdraget där med bl.a. den nya ordfö-

rande som uttalar sig. Där är det politiskt tillsatt, det finns så och så 

många från det och det partiet så det är partiboken som avgör om du sit-

ter i polisstyrelsen eller inte. Tidigare har det varit från vilken kommun 

man kommer som har avgjort i det här sammanhanget. Det här är en 

markering, det är på grund av att man är kunnig inom det här området 

och kunskaperna kan tillföra polismyndigheterna, allmänheten och 

landskapsregeringen en kompetens som krävs för det här. Av den an-

ledning talar man också om lite mera professionell styrelse och att man 

har ett arvode för det man utför där. Det är viktigt så att man känner att 

man har betalt för att sätta sig in i uppgiften och jobba mer än vad man 

har gjort tidigare. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Jag förstår resonemanget, men det är i alla fall så att det är 

den politiska landskapsregeringen som tillsätter detta organ, det är inte 

en förvaltningsmyndighet där det sitter den och den och den i egenskap 

av sin position i förvaltningen eller sin kompetens inom förvaltningen. 

Det är lite en skrivbordsprodukt. Jag utgår från att alla regeringar till-

sätter människor i styrelserna inom hela landskapsförvaltningen där vi 
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har sådana som har sakkunskap, alla på särskilda områden och att man 

skapar den bästa sammansättningen man tror att man kan få för att vara 

med och styra, som jag antar att man är ute efter, den här förvaltningen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Fru talman! Det är skäl för lagutskottet att titta på de ärenden som kol-

legan Sundback nyss nämnde. Enligt framställningen ska polisstyrelsen 

huvudsakligen styra, leda och övervaka polisverksamheten, men som 

svar på den vänliga frågan när och om en styrelse fattar beslut som rör 

enskilda, tryggar grundlagens 21 § rättsskydd för dessa enskilda männi-

skor avseende rätt att bli hörd, rätt att komma åt motiverat beslut och 

rätt att söka ändring varvid förvaltningslagstiftning och förvaltningspro-

cesslagstiftning träder in. Det beror mycket på ärendets natur, men 

ifråga om enskilda måste det finnas rätt att söka ändring. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Det förstår jag, men sådana beslut som styrelsen fattar som 

är så kallade förvaltningsbesvär, är det möjligt om styrelsen fattar beslut 

om polismyndighetens verksamhet som en medborgare av god ordning 

anser att är felaktigt eller oändamålsenligt eller kränker enskilds rätt el-

ler vad det nu kan vara, kan man då besvära sig över beslutet och vad 

händer då? 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Fru talman! Också det här bör utskottet säkert titta på. Nej, när det gäl-

ler normbeslut har man i vår rättsordning den skillnaden att där gäller 

inte en besvärsrätt för enskilda medborgare även om man träffas av ef-

fekterna av de normer som en polisstyrelse eventuellt kan utfärda. Här 

skiljer sig landskapsförvaltningen tydligast från kommunalförvaltning-

en. I kommunalförvaltningslagen har man en s.k. actio popularis-rätt att 

söka ändring för att medborgarna ska kunna övervaka den kommunala 

förvaltningen. Den föreligger inte alls i landskapsförvaltningen eftersom 

den här styrelsen lyder under 3 § självstyrelselagen, dvs. är en myndig-

het under landskapsregeringen. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Jag tackar för ett bra svar.  

Talmannen 

Replikväxlingarna är därmed avslutade. Begäres ytterligare ordet?  

Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till lagutskottet. 

Remiss 

4 Ändring av landskapslagen om Ålands polismyndighet 

Ltl Jörgen Strands m.fl. lagmotion (LM 4/2010-2011) 

Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till lagutskottet 
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Remiss 

5 Ny kommunalskattelag 

Landskapsregeringens framställning (FR 30/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till näringsutskottet. Godkännes? 

Godkänt. 

Diskussion. 

Minister Mats Perämaa 

Fru talman! Vi har behörigheten över kommunalskatten. Med vi menar jag 

landskapet och lagtinget förstås. Det är ingenting att diskutera, så är det. Vi 

har dock inte varit särdeles aktiva i utnyttjandet av den behörigheten. I en pa-

lett av landskapslagar har vi satt riksförfattningar i kraft på Åland i huvudsak 

på det sättet som de har bestämt i riksdagen med några få undantag. I några 

fall har lagtinget själv gått in för skatteåtgärder, exempelvis reseavdraget, 

sjukdomskostnadsavdraget, studieavdraget och från och till det allmänna av-

draget.  

Två målsättningar finns med denna framställning till en ny kommunal-

skattelag, ny för att vi har haft kommunalskattelagar tidigare. Det första och 

viktigaste målet sett ur en lagtingspolitikers vy är att vi ska börja bedriva 

skattepolitik mera aktivt. Såsom det har varit nu så har vi haft den situation-

en att riksdagen har bestämt de allra flesta avdrag för vår del utan att lag-

tinget dess mera har haft insyn i det eller tagit del av förmodade effekter. Lag-

tinget har inte heller i samband med själva införandet eller eventuellt bortta-

gande av skatteåtgärder, diskuterat finansieringen av åtgärder i förhållande 

till kommunerna, som givetvis berörs av det här eftersom det är frågan om 

kommunalskatt.  

Landskapsregeringen har samarbetat med kommunförbundet i denna 

fråga genom en gemensam arbetsgrupp, ett konstruktivt arbete som jag kan 

passa på och tacka för i det här sammanhanget. Vi har haft personalmänni-

skor, de facto chefer för skattemyndigheter här på Åland så vi har en god bild 

av hur en egen åländsk kommunalskattelag kan slå ut i den praktiska upp-

börden senare, vad det kommer att kosta osv.  

Landskapsregeringen hade som första mål att genom att införa en egen 

kommunalskattelag skulle vi börja bedriva en aktivare skattepolitik. Kommu-

nerna har haft som mål att det är lagtinget som ska ta ställning till skatteför-

ändringar så att lagtinget samtidigt ska kunna ta ställning till hur skatteåt-

gärder ska kunna finansieras. Givetvis och fullt naturligt så att kommunerna 

har ansett att utgångspunkten ska vara den att det är landskapet som finansi-

erar skatteåtgärderna i förhållande till kommunerna. Med det här dock inte 

sagt för min del att det alltid måste bli så. Det kan vara så att beslutet blir nå-

got annat, men det är upp till lagtinget att bestämma i samband med varje 

skatteåtgärd.  

Tekniken, fru talman, är att vi i denna framställning sätter in samtliga de 

avdrag som påverkar våra åländska medborgare, de som tidigare har varit i 

riksförfattningar sätts i den åländska kommunalskattelagen. Så är förslaget. 

Det betyder också att förändringar av dessa inte kommer att ske genom annat 

än att lagtinget fattar beslut om det. Denna framställning i sig ändrar inte 

skatteförmånerna eller skyldigheterna för invånarna just nu, men det kom-

mer att leda till mera aktivitet i skattepolitiken, dels av intresse och dels av 
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det att när det inte blir några förändringar i skattelagen utan att lagtinget tar 

ställning till det kommer det att tvinga fram en kompetens i vår förvaltning 

för att just begrunda hur olika skatteåtgärder kan slå.  

I ett första skede är jag helt övertygad om att för att uppfatta det här som 

seriöst måste vi bedöma eventuella åtgärder också på riksnivå så att vi kan 

förklara för våra invånare varför inte skatteåtgärder på finskt håll mera på-

verkar dem, det kan vara frågan om både skattelättnader och påförande av 

nya skatter. Det här leder i sig till att vi tvingas ha en kompetens på det här 

området. Därutöver det att den gryende diskussionen att skattefrågor på 

landskapsnivå i lagtinget kommer att leda till att vi kommer att anställa per-

sonal med skattekompetens för att bereda åländska egna skatteåtgärder på 

kommunalskatteområdet. Avdrag i beskattningen är som jag och landskaps-

regeringen ser det, ett bra instrument att stimulera samhället för att uppnå de 

åtgärder man vill uppnå.  

Först lite grand om kostnaderna för vad det här kan tänkas kosta i framti-

den och sedan lite grand om hur jag ser på eventuella kommande skatteåt-

gärder. Denna framställning kostar ingenting i sig såsom dagsläget är nu. Den 

ändrar inte på beskattningen av åländska invånare i förhållande till fin-

ländska motsvarande skattskyldiga. Därför blir det ingen förändring just nu. 

Avsikten är att på sikt ska flera avvikelser kunna förekomma. Vi betalar idag 

210 000 euro per år till skatteuppbördsmyndigheten just för hanteringen av 

de avvikelser vi har i beskattningen i vår kommunalskattelagstiftning, de 

några få som finns där. Ju flera avvikelser dess mera får vi räkna med att vi 

får betala genom avtal för skatteuppbörd.  

För det andra så kommer det här att medföra kostnader i viss mån för att 

bygga upp en skattekompetens i landskapsförvaltningen. Hur stor den blir 

blir också ett resultat av den aktivitet på skatteområdet som lagtinget och 

kommande landskapsregeringar och inte minst denna landskapsregering vill 

visa i dessa frågor.  

Det är knappast något att hymla över, för att bedriva skattepolitik krävs en 

noggrann beredning, det är komplicerade saker, det är juridik och i allra 

högsta grad politik. Det behöver skötas ordentligt och det kostar i viss mån 

lite pengar. Jag tror för min del att det är oerhört viktigt att landskapsrege-

ring och lagtinget gör den här frågan på ett seriöst sätt, stiftar bra skattelag-

stiftning framöver, gör goda avdrag för att de ska kunna ligga till grund för 

den gryende diskussion som ändå finns om en ytterligare utökad behörighet. 

Det här måste skötas bra om vi ska få ålänningarnas förtroende att stifta lagar 

utgående från ytterligare behörighet.  

Sedan några ord om vad som kunde vara kommande skatteåtgärder. Inne-

hållet är ingenting sådant som inte redan har sagts, utan det här utgör domen 

för den gryende aktiviteten som det här per automatik kommer att leda till. 

Jag tror för min del att kommande lagting och landskapsregeringar ska foku-

sera på inflyttningen. Hur vi lyckas med inflyttningen är nyckeln till hur vi 

kan skapa tillväxt i framtiden. Vi är redan nu en attraktiv flyttningsort. Vi har 

en högre inflyttning, en mera växande befolkning, än vad vår omgivning har, 

men ändå har vi lyckats bibehålla en låg arbetslöshet. Det är intressant att 

flytta till Åland. Vi måste göra vad vi kan för att få ännu mera människor att 

flytta till Åland och därmed växer kakan och därmed ökar tillväxten.  

I vår omgivning, Finland och Sverige, har man i sina skatteåtgärder inte 

fokuserat på samma sätt på inflyttning utan man har mera fokuserat på att 
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skapa flera arbetsplatser. Därav kommer vår fokusering att ligga lite an-

norlunda, men ändå hänger det här i viss mån ihop. Ska vi skapa mera in-

flyttning måste vi skapa flera arbetsplatser samtidigt. Inflyttning kommer att 

vara det som kommande landskapsregeringar, en kommande förvaltning med 

skattejuridiskpolitisk kompetens kommer att vara tvungen att fokusera på 

som prioritet nummer ett. Jag tror, fru talman, att dessa ord kan anses pre-

senterande. Tack. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! På något vis känns det här mera som kosmetika än att det 

innehåller någon politisk substans. Det är som ministern själv säger att 

lagstiftningen inte betyder några förändringar överhuvudtaget utan det 

är något slags dokument som ska öka intresset för Åland för att vi själva 

ska lagstifta vad gäller kommunalbeskattningen. Det enda som mi-

nistern hade var att vi ska öka inflyttningen på det här sättet. Jag skulle 

vilja exemplifiera, om inflyttningen ökar bidrar det till välståndet, det 

kan man kanske generellt hålla med om, men det kan också innebära 

stora kostnader beroende på vilka grupper som väljer att flytta till 

Åland. På vilket sätt ska man med den här lagen stimulera att det just 

kommer yrkesverksamma människor till Åland? 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det exempel som jag har nämnt är ett utökat studielånsav-

drag. Det finns redan i rikslagstiftningen ett studielånsavdrag där man 

får dra av en viss del av studielånet när de börjar förvärvsarbeta, delvis 

mot statsbeskattningen och delvis mot kommunalskatten. Vi borde se 

om vi kan utöka avdragsmöjligheterna för åländska studerande som 

studerar exempelvis i Sverige eller någon annanstans och sedan med sin 

yrkeskompetens, kanske efter något år efter studierna, genom förvärvs-

arbete flyttar tillbaka till Åland, till någon kommun, där man sedan 

kunde få dra av lånet mot kommunalskatten. Det här är förstås inte fär-

digt uttänkt, det finns säkert knoppigheter. Man måste bedöma hur man 

behandlar olika människor, men en tanke finns i varje fall på hur man 

kunde ge en morot till åländska studerande som eventuellt kommer att 

flytta tillbaka. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Jag måste få ställa en tilläggsfråga i och med det här exemp-

let. Det är någonting som man tydligen har på fastlandet att man redan 

kan dra av gentemot statsbeskattningen. Har man i de fastländska 

kommunerna något som ytterligare ger avdragsmöjligheter? 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Eftersom rikslagstiftningen är tillämplig på Åland genom 

blankettlagstiftning så gäller den på Åland också. Jag har inte i detalj 

satt mig in i den, men man har vissa avdragsmöjligheter för studielånet 

för att dra av det mot delvis statsbeskattningen och kommunalbeskatt-

ningen. Vi ska inte haka upp oss på enskilda exempel som inte är färdigt 

utredda. Det är det jag säger att vi måste ha en kompetens för att titta 

genom förslaget, men fokuseringen bör enligt min uppfattning ligga på 

att vi ska bli flera, vi ska skapa tillväxt genom att kakan blir större. Det 
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här är ett intressant nytt arbetsfält som öppnar sig för politikerna på 

Åland. Genom det här blir vi mera aktiva på skatteområdet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jag ska i mitt kommande korta anförande säga vad jag 

tycker om framställningen, det är relativt positivt. Som tillhörande ett 

parti av rationaliserare av offentlig sektor så har jag bekymrat mig över 

synpunkten som finns i framställningen och som ministern anförde att 

det fordras större resurser inom finansavdelningen och lagberedningen 

för de uppgifter man anför här. Min fråga blir varför man alltid måste 

tala och skriva på det här sättet, är det inte frågan om att man ganska 

långt kan omfördela och samordna befintliga resurser? Då är det inte 

bara finansavdelningen och lagberedningen som är inblandade i det här 

utan även näringsavdelningen, AMS, kansliavdelningen sannerligen 

som har med kommunerna att göra, ÅSUB inte minst har resurser till 

det här. Vad är ministerns kommentarer till det? 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag håller givetvis med om att vad gäller samordningsmöj-

ligheterna i grunden, efter att ha tagit på oss nya verksamhetsområden 

som bedöms vara viktiga, måste vi hela tiden fundera på om vi kan 

knoppa av annat också. Vi förde en diskussion om hur vi skulle nämna 

det här och valde ändå att tydligt betona att det behövs kompetens just 

på det här området, men det ser jag som naturligt och eftersträvansvärt 

att man kan omfördela och samordna. Jag har just tänkt på ÅSUBs 

kompetens på det här området. Man ska utnyttja den statistiska kompe-

tensen och de databaser som finns här också, men ändå måste det finnas 

personer som uttryckligen har ansvar också för de här frågorna.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jo, vi är överens i den frågan, men jag tror att man ständigt 

måste ha i förlängda ryggmärgen att reagera mot förslag till skrivningar 

där det alltid talar om att det fordras tilläggsresurser, tilläggspersonal. 

Det är precis som ministern säger frågan om att vi har ett samhälle i 

ständig utveckling och vi har kommit till maximum till hur många of-

fentligt anställda det kan vara i ett samhälle. Då måste man ständigt 

göra omfördelningar och hellre uttrycka sig på det sättet öppet och är-

ligt, att det här kommer att fordra mera arbetsinsatser och det finns se-

dan olika lösningar till det. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Formuleringarna kan man alltid diskutera, det är i varje fall 

viktigt att föra fram just utgående från det jag sade tidigare, att land-

skapsregeringen anser det viktigt för att få befolkningens förtroende att 

diskutera ytterligare skattebehörighet. Vi ska komma ihåg att det har va-

rit en parlamentarisk kommitté till Helsingfors för att prata om det och 

då måste vi sköta de sakerna med den behörigheten som vi har på ett 

sätt som en sådan här allvarlig sak kräver. Då vill landskapsregeringen 

säkerställa sig om att det blir tydligt, att vi inte tar lätt på frågan. Skatte-
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politik och juridik kräver kompetens. Samordningskunskaper ska givet-

vis finnas med i den fortsatta behandlingen.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Leo Sjöstrand, replik 

Fru talman! Jag vill fråga lite grand om 11 § gällande avdrag för bostad 

på arbetsplatsen. Avdraget är väl tänkt för åländska förhållanden. För 

att avdraget ska beviljas förutsätts att en stadigvarande bostad är belä-

gen 100 km från bostaden. Är det ett avstånd som är relevant? Det andra 

jag funderar på är om man inte borde titta på det här begreppet med 

tanke på skärgårdsborna som är utan fast förbindelse. Kan man titta på 

det här begreppet med avstånd? 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag ser det som positivt att en representant för den liberala 

gruppen redan börjar diskutera skattepolitiken i en replik. Det är me-

ningen med denna framställning. Just det som står i denna framställ-

ning gör att den nuvarande situationen fortsätter. Det här är ett avdrag 

som finns i rikslagstiftningen och närmast har tillämpats där. Sedan har 

vi vårt resandeavdrag som har varit utöver detta. Återigen denna fram-

ställning ändrar ingenting mot nuvarande situation. Här finns massor 

med intressanta avdrag, men det kräver kompetens och resurser också 

för att se på dem i detalj, hur de påverkar. Embryot till skattepolitik 

väcks redan här och nu och det tackar jag för. 

Ltl Leo Sjöstrand, replik 

Fru talman! Det var en fråga till, om det här avses för pendlare? 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Ursäkta jag kanske inte hörde frågan riktigt. Den här fram-

ställningen ändrar inte skyldigheterna och förmånerna för den skatt-

skyldiga. Det är i dagsläget exakt som lagstiftningen ligger idag, men det 

kan man i varje fall säga att om lagtinget antar den här lagen kommer 

riksdagen inte att kunna fatta beslut som försämrar avdragen för ålän-

ningar utan alla förändringar kommer sedan att fattas här i lagtinget. Vi 

ska komma ihåg att riksdagen i dessa tider kan höja skatterna för invå-

narna. Då kommer det inte att ske på Åland utan lagtingets medverkan.  

Talmannen 

Replikväxlingarna är därmed avslutade. 

Ltl Danne Sundman 

Fru talman! Först måste man fråga sig, vilket jag har gjort och bör göra kon-

sekvent, om landskapsregeringen läser igenom de framställningar som man 

beslutar om att avge till Ålands lagting. Jag kan svara på den frågan: Nej! Då 

skulle man ha sett det som ltl Sjöstrand påpekade och så skulle man ha änd-

rat det så att det hade passat för åländska förhållanden. När det gäller den 

här framställningen kunde man, om det hade varit möjligt, utbringat en fan-

far från obunden samlings sida åtminstone. Vi applåderar den här framställ-

ningen som vi har frågat efter, men vi har inte frågat efter framställningen i 
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den här utformningen. Vi trodde att man skulle komma med lite ny politik 

också. Det här är ytterligare, fru talman, en i raden av framställningar utan 

politik. Det är ett begrepp som vi har fått vänja oss med under det här året.  

Jag ska göra en liten utvikning, som jag tycker att är relevant. Under det 

här lagtingsåret, hittills, har det kommit 27 framställningar. Det kan verka 

som om det är en produktiv regering, men av dessa 27 framställningar är tio 

stycken rakt av implementeringar av EU-direktiv som är helt utan politik. Det 

är bara att lyda och göra som det står i EU, ingen bedömningsgaffel finns och 

i den mån den finns så har man inte tänkt hur man ska agera inom den gaf-

feln. Sedan har vi kopierat facit tre gånger, rikslagar i kraft rakt av utan an-

passningar förutom det som vi i all hast har kommit på här i lagtinget. Sedan 

har det kommit fem framställningar, som visserligen är politik, men som är 

enkla åtgärder och som handlar om förvaltningsförändringar, som t.ex. 

ÅMHMs myndighetsroll, som man inte kan säga att innehåller någon politik, 

varken sakfråga eller ideologisk. Därefter har det kommit nio stycken av vari-

erande storlek som innehåller politik. Alltså en tredjedel är politik, två tred-

jedelar är något annat. Den här räknar jag till dem som inte är politik. Det är 

politik på det viset att vi nu tar över, från blankettlag till att ha en egen lag, 

men gör vi inget med det så det är inget steg. Vi tar steg, men vi kommer ing-

en vart. Det är intressant.  

Om 130 dagar, jag hoppas att Ålands folk tycker som jag, då ska det vara 

ett lagting som med majoritet och i större utsträckning vill ha förändring och 

kan visa handlingskraft. Om 130 dagar finns den möjligheten. Då kanske det 

är tvärtom, då kanske det är tvåtredje delar politik och en tredjedel sådant 

här. Jag säger inte att det bara är politik heller, det finns ofta EU-

implementeringar.  

I det här fallet, fru talman, bedriver man svedjebruk, men man tänker inte 

odla någonting. Varför ska man då ha nya åkrar om man inte tänkte odla på 

dem. Först borde man kanske bestämma det, vad ska vi odla och sedan bedri-

ver vi svedjebruk och så odlar vi. Så gör en bonde som skaffar sig ny mark. 

Vad jag säger är att den här framställningen, det är jättebra att den har gjorts, 

men den kunde ha väntat i fögderiet till hösten och så kunde den nya rege-

ringen ha tagit den, funderat på vilken politik de vill göra, hur vill vi ändra 

avdragen, vilka vill vi ta bort, förändra, sätta till för att genomföra vår politik. 

Sedan hade man kommit med den, som en av de första framställningarna in-

för det nya lagtinget. Jag tycker, helt allvarligt, att den här framställningen 

kan lämnas i näringsutskottet och förfalla, frid vare med den, sa Markström. 

Sedan tar man den på nytt efter lagtingsvalet och tittar över den med poli-

tiska glasögon, så att den här i statistiken blir en politisk framställning.  

När det gäller framställningens allra största brist, man tar inte fram en ny 

fastighetsskattelag. Fastighetsskatteinstrumentet är det som har intresserat 

oss mest. Där finns det möjligheter att bredda skattebasen, det finns möjlig-

heter att påverka miljöbelastningen hos boende osv. Det har många partier 

talat om, det borde man ha övervägt. Man borde ha prioriterat en ny fastig-

hetsskattelag, parallellt och till och med före det här arbetet. Det skulle ha va-

rit viktigare. När det gäller skattepolitik så hör obunden samling till de par-

tier som har intresserat sig för det och har haft många initiativ, vilket kunde 

ha varit med i den här framställningen. T.ex. har vi haft motioner om avdrag 

för sund livsstil, för att minska på bördan på samhället, avdrag för friskvård 

för att ytterligare uppmuntra dem som sysslar med det.  
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Vi har stridit hårt för det allmänna skatteavdraget som var vår idé från 

första början, nu är det borta. Vi har motionerat om reformer av fastighets-

skatten dels som jag sade för att bredda skattebasen, men också för att an-

vända skattebasen för att uppmuntra miljövänligt boende och möjliggöra 

spritt boende för att aktivt gynna att hela Åland ska leva. Vi har haft andra 

skatteliknande initiativ t.ex. att man kunde ha delad kommunalskatt, om 

man bor en stor del av året i skärgården kunde man betala en del av sin 

kommunalskatt till den kommunen. Sedan har vi också, vilket inte gick någon 

omärkt förbi, motionerat om passagerarskatt, vilket ju är en skatt som vi ville 

använda på ett visst sätt för att gynna besöksnäringen. Skattepolitik intresse-

rar oss och är kanske det kraftfullaste verktyget.  

Med kommunalskatten och dess avdrag kan man påverka befolkningens 

beteende så fort det handlar om någonting som man kan gynna ekonomiskt, 

som man kan ta en kostnad för och som man kan dra av i beskattningen. 

Samhället avstår från skatteinkomster för att gynna ett visst beteende, som 

gynnar ett visst syfte. Också de allra flesta småföretag kan gynnas när det 

handlar om enskilda firmor. Det finns mycket näringspolitik man kan föra i 

den här skattelagen. Därför är det tråkigt att man nu kommer med en ny åker 

utan ens frön i. Det skulle ha varit mycket passligare att den här framställ-

ningen skulle ha legat klar för den nya regeringen som kommer i höst. 

Ltl Olof Erland, replik 

Fru talman! 11 § som jag har läst den innebär att man som pendlare kan 

få avdrag. Kriterier för det finns. Den här lagen är faktiskt en planta som 

kräver skötsel. Man måste, när riket ändrar sin skattelagstiftning, ta 

ställning till om man ska göra en åtgärd eller inte göra någon åtgärd. 

Detta underlättar alla andra skatteåtgärder som vi hittills har gjort med 

en komplicerad lagstiftning, fördelning av samfundsskatten, kompensat-

ion för kapitalinkomstskatten, avstå från hushållsavdrag, reseavdraget 

har bedömts osv. Det här öppnar skattepolitiska möjligheter. Så är det 

med alla lagar som ledamot Sundman räknade upp. För att budgetera 

och föra politik måste man ha lagar. Politik förs på laglig grund. Det är 

ändå ganska elementärt. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Först till 11 §. Det ska vara över 100 km från bostaden på 

arbetsorten till den egentliga arbetsplatsen. Det är som att säga åt folk 

att ni får avdrag om ni hinner kasta in nyckeln när ni låser byrålådan. 

100 km på Åland, det finns inga sådana avstånd, det kanske är extremt 

om man bor på sydöstra Kökar och jobbar i nordvästra Eckerö, på En-

skär. Då kanske det skulle bli 100 km, men knappast ens det. Man har 

helt enkelt inte läst det här för då skulle man ha satt det till 30-50 km.  

När det gäller att man ska bedriva politik på laglig grund är vi helt 

överens. Det oaktat är det två tredjedelar av framställningen som inte 

innehåller någon politik utan bara är något annat. Det är nio av 27 som 

innehåller politik. Det här är en av dem som inte innehåller politik. Ty-

värr, fast det vore lämpligt om det hade innehållit lite politik. Jag tror 

som ltl Erland att med skattepolitik så tar man små steg, man gör bara 

små förändringar, men här tar man inte några steg alls.  
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Ltl Olof Erland, replik 

Fru talman! Det kanske är en attitydfråga. Ledamot Sundman vill ta 

sjumilasteg och mer därtill. Då är risken att man hamnar i spagat. När 

det gäller det här läser åtminstone jag det att den bostad man har på ar-

betsplatsen ska vara 100 km från den stadigvarande bostaden och det 

betyder pendling. Jag har själv utnyttjat den här paragrafen såsom den 

har varit. Så tolkades den då och jag vet inte om det ska ändra något i 

den här lagen. Det är alltså inte ett internt reseavdrag utan det är änd-

ringsbidrag som jag ser det, men jag kan ha fel, jag garderar mig för det. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Ni kan väl ta en diskussion i liberala lagtingsgruppen där ni 

verkar ha insikt i hur 11 § ska tolkas och hur den borde utformas. Sedan 

framför ni det i utskottets behandling. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Ledamot Sundman sade att det här bara är en åker utan 

några frön. Jag tycker att det är vackert så att vi skaffar en skattepolitisk 

åker att plöja från lagtinget istället för att låta riksdagen plöja i den 

åländska åkern. Det är ett stort framsteg. Redan den här lilla diskuss-

ionen har medfört att det förts fram synpunkter på hur man kunde 

ändra i avdragen. Den diskussionen har aldrig förut förekommit. Sedan 

är det så att jag gärna skulle ha sett att vi hade kunnat komma med fär-

diga framställningar och förändringar också, men det är rätt så avance-

rade saker, det är inte någonting som vi höftar till med hur som helst. 

Åkern har vi och vi har säkert fröpåsen också. Bara vi får jobba vidare så 

kommer vi också att så åkern, kanske redan i viss mån under höstens 

budgetbehandling. Att fälla den här och säga att nästa landskapsrege-

ring ska ta tag i det, fördröjer de här sakerna.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Vackert så att vi har åkern. Det sade jag att vi t.o.m. är be-

redda, om det varit möjligt enligt lagtingsordningen, att utbringa en fan-

far för det. Ett så stort och viktigt steg tycker vi att det är. Vi är ett så-

dant parti att vi har idéer om vad man kunde göra. Vad kan vi odla på 

skatteåkern? Vi har många gånger räknat upp ett axplock av de frön som 

vi har sått i lagtinget. Därför trodde jag att man skulle komma med 

stora, omvälvande förändringar, man skulle titta på det politiska inne-

hållet och kanske investera. Det finns ju också idéer i regeringspartierna 

om vilka avdrag man borde ha och hur man ska utforma dem. Vi vet att 

det här är en regering bestående av små partier och man är bra på att 

förvalta, om man ser sitt värv som ett förvaltande värv, medan vi ser vårt 

värv som ett utvecklande värv, samtidigt som man förvaltar. Vi vill ut-

veckla och förändra och visa handlingskraft. Utveckling, förändring och 

handlingskraft finns inte i den här framställningen förutom att man eta-

blerar en ny åker. Ska man göra det om man inte har något liv.  
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Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det är lämpligt att man sår fröna i en åker, att man inte 

bara sprider ut dem för vinden eller ut dem på en landsväg. Åker måste 

finnas för att man ska kunna så och skörda. Att den här framställningen 

inte är ett politiskt ställningstagande är att förringa frågan fullständigt. 

Det här är att gå ifrån att riksdagen bestämmer över kommunala avdrag, 

som i hög grad påverkar våra invånare, till att alla kommande föränd-

ringar kommer att fattas beslut om i denna sal. Det här är ett oerhört 

stort självstyrelsepolitiskt steg. Ledamot Sundman är antagligen förar-

gad över att det är en liberal- och centerregering som kommer med det 

här steget och försöker få det till att det inte är någonting och vill för-

kasta det. Det är de facto ett stort steg, inga ändringar kommer att ske 

utan beslut här. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Återigen jag var beredd att ge en fanfar för steget, men jag 

kritiserar att man inte nu kommer med något förslag i sak till ändringar. 

Jag gläder mig när en regering där liberalerna ingår vill utveckla själv-

styrelsen. Det har jag sagt många gånger att det gläder mig att man har 

kommit till den insikten och att finansministern har tagit fram den här 

framställningen. Det jag säger är att den kunde vila i förvaltningen tills 

det kommer en ny regering, som sedan kunde komma med den med lite 

ändrade avdrag och nyanser efter den politik man vill föra. Nu kommer 

lagen här och sedan kommer den igen med ändringar. Det anser jag som 

ett onödigt steg. Jag förstår, det är 130 dagar kvar till valet, det är klart 

att regeringen vill visa på någon form av handling, även om det blir lite 

konstigt när det står på framsidan att ”Förslaget är en teknisk föränd-

ring”. Inget mer.  

Talmannen 

Replikväxlingarna är därmed avslutade. 

Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! Under rubriken Överväganden och förslag i den här framställ-

ningen så räknas de elva avdrag upp som har gjorts under året med nuva-

rande lagstiftning. Det sägs så här i motiveringarna: ”Dessa skattereformer 

har genomförts utan att vare sig de ekonomiska konsekvenserna eller andra 

verkningar av reformen har redovisats lagtinget”. Det är sant.  

Jag tror i och för sig att vi i plan två av dessa avdrag har haft debatt under 

de här fyra åren i efterhand och gissat vad konsekvenserna kan bli. Det om 

något är ett motiv att någonting måste göras. Det sägs vidare i motiveringar-

na så här: ”Skattereformen i riket har sin bakgrund i förhållandena där. 

Omständigheterna i landskapet behöver inte alla gånger överensstämma 

med hur det förhåller sig i riket”. Man nämner bl.a. hushållsavdraget och att 

syftet med det var att främja sysselsättningen i riket.  

När det avdraget trädde i kraft 1.1.2001 var arbetslöshetsgraden 9,2 pro-

cent i riket och i landskapet 2,4 procent. Det är synnerligen goda motiv, såd-

ana motiv som jag tror att finansministern vet att jag personligen har fört 

fram, vi kan inte ha det på det här viset, vi måste göra någonting åt det. Jag 

förde precis samma resonemang som landskapsregeringen själv nu har i sina 

motiveringar när vi debatterade arbetsmarknadslagstiftningen i slutet av 
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april, i slutet av maj eller när det nu var, det har varit så många framställ-

ningar här på sistone. Då sade den ansvariga ministern Katrin Sjögren att vi 

var precis uppe i det blå när jag använde exakt de här formuleringarna, att vi 

måste se till att vi har en lagstiftning som är baserad på de förhållanden som 

gäller här. På det sättet är det här ett fall framåt.  

Jag tycker också att lagstiftningen blir bättre på det sättet att vi aktivt 

måste ta ställning till vilka avdrag vi ska ha. En sak som jag direkt vill fråga 

finansminister Perämaa är när han har marknadsfört den här framställning-

en har han ofta pratat om att vi ska ha en egen lagstiftning och att vi ska börja 

driva en egen aktivt skattepolitik. Jag använder mig igen av landskapsrege-

ringens egna formuleringar så kanske det blir ”mera trovärdigt” på det sättet. 

Det sägs så här: ”Landskapsregeringen föreslår att det stiftas en ny kommu-

nalskattelag” det är ju det som har framhållits, det är en ny kommunalskatte-

lag, ”den nya lagen skulle alltjämt vara en blankettlag”. Vad menar finans-

minister Perämaa när han pratar om en egen kommunal skattelag. Det är 

fortfarande en blankettlagstiftning. En blankettlagstiftning som vi också hade 

tidigare.  

Jag kan ha förståelse för att om man skulle ha helt egen, helt fristående 

åländsk kommunalskattelag så har vi ändå problematiken, nu kan jag inte det 

här utantill, men kanske det är 200 paragrafer i rikets kommunalskattelag, 

där mycket berör statsbeskattningen som de facto inte är vår behörighet. Det 

är klart att det blir lite onödigt arbete på det sättet. I varje fall när man pratar 

om att det är en helt egen lag så önskar jag att finansminister Perämaa kan 

klargöra på vilket sätt han riktigt menar när han pratar om en helt egen lag. 

Enligt mitt förmenande, som jag sade tidigare, är det här ett fall framåt, men 

råddet kommer att bestå fortfarande. Det kommer att bli bättre, men det 

kommer att bestå så länge vi har delad skattehörighet mellan Åland och riket. 

Det är ofrånkomligt. Tyvärr.  

Jag vill också ställa en fråga, ”att skapa och upprätthålla en modern och 

till alla delar egen kommunalskattelagstiftning kräver betydande resurser”. 

Som jag nu har sagt flera gånger så har jag uppfattat det att det är en till alla 

delar egen kommunalskattelagstiftning som finansminister Perämaa har 

marknadsfört den här som, men det är det de facto inte, det är en blankett-

lagstiftning. Då uppfattar jag det så att man har gjort en ekonomisk analys av 

hur betydande ekonomiska resurser det riktigt krävs för att man ska kunna 

ha en helt egen, till alla delar helt egen, kommunalskattelagstiftning. Under 

rubriken Förslagets verkningar går det inte att utläsa vad merkostnaden 

skulle bli för det. Vilka betydande resurser pratar vi om?  

Jag vill avsluta med att kommentera lite av det som minister Perämaa sade 

i sin presentation. Han började med att säga att vi inte har varit särdeles ak-

tiva. Det är säkert sant, jag har ingen avvikande åsikt till det. Han sade att 

framställningen är stommen till en gryende aktivitet och jag är också lite för-

vånad över varför den här aktiviteten börjar gry fyra månader före valet.  

Finansministern sade att det är två målsättningar med den här lagstift-

ningen. Den första var att man bör och ska börja driva en skattepolitik. Varför 

just nu? Det finns ju ingenting i den nuvarande lagstiftningen som har omöj-

liggjort att vi kan driva en egen skattepolitik, så varför nu? Det måste man 

kunna förklara. Den andra målsättningen, om den nämndes så hörde jag den 

inte. Det blev oklart för mig vad den andra målsättningen var.  
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Jag är inte negativ till den här framställningen, det är bra att man får bort 

de här brandkårsutryckningarna som vi har haft tidigare när det har gjorts 

ändringar på rikssidan. Det är bra att vi får en lagstiftning som får till stånd 

åtminstone den frikopplingen. Värderade landskapsregering den här fram-

ställningen skulle ha vunnit om man skulle ha konkretiserat lite mera vad 

man vill uppnå mera konkret. Det sades från ltl Sundman att det inte finns 

någon politik i det här och det är faktiskt sant. Jag tror att framställningen 

skulle ha vunnit på om man också aktivt hade gått in och åtminstone haft nå-

got ändringsförslag.  

Till sist när det gäller Ålands framtid kommer vi inom en relativ snar fram-

tid att anordna ett evenemang som skapar mera kunskap om vad Åland 

kunde göra med skatteinstrumentet och vad Ålands framtid förespråkar. Vi 

kommer också att bjuda in finansministern för att medverka i evenemanget 

och till dess är det väl bra om man från liberalt håll funderar lite mera på vad 

man direkt vill göra med det här instrumentet. Tack, herr talman! 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Ursäkta, jag missade att begära replik. Avsikten var det. 

Fortfarande är lagstiftningen till delar en blankettlagstiftning just i av-

gränsningsområdet där den finländska inkomstskattelagen tangerar 

både statsbeskattningen och den kommunala beskattningen. Vi har valt 

att lämna ett förslag där vi ska ha med i en egen åländsk lagstiftning de 

kapitel och paragrafer, de områden där det går att göra reell skattepoli-

tik, avgränsningsmandatet för arbetsgruppen var den. Det är onödigt att 

vi skapar resurser och har resurser för att hålla reda på lagstiftningar 

som vi kommer att vara tvungna att ändra om det ändras på rikshåll, där 

vi ändå inte kan göra skattepolitik, det är onödiga resurser. Den bedöm-

ningen har vi gjort med en exakt siffra på vad en helåländsk skattelag-

stiftning skulle ha inneburit. De områden man kan göra politik borde 

finnas med här. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Minister Perämaas vokabulär blir felaktig när han pratar 

om att vi har en helt egen lagstiftning för vi är ju båda synbarligen över-

ens om och det står också i framställningen, att det här är en blankett-

lagstiftning. En blankettlagstiftning som vi har haft hittills. Det kanske 

kan förvåna någon, men jag kan säga att jag har en viss förståelse för att 

man har valt det här spåret. Tittar man på den finska kommunalskatte-

lagen är den väldigt omfattande och de innehåller mycket sådant som vi 

inte har behörighet till. Jag anser att det kanske inte helt är konstruktivt 

att ha egna lagar på sådana områden som vi de facto inte har behörighet 

på. Det kan följa med i resonemanget, det blir lite märkligt. Det är vik-

tigt att man kallar saker och ting för rätt namn. Det här är ingen egen 

åländsk kommunalskattelagstiftning, men det är ett fall framåt. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Som rubriken säger är den en ny kommunalskattelag där 

de politiskt viktiga delarna, som vi bedömer det från landskapsregering-

en, var skattepolitik i förhållande till avdrag till kommunerna utifrån vår 

behörighet, där det kan göras. Det är en egen, utifrån vår behörighet, 

åländsk kommunalskattelag till de delarna. Fortfarande är vissa delar 
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sådana att de sätts i kraft när finländska rikslagstiftningen sätts i kraft. 

Det väsentliga är i en ny åländsk kommunalskattelag. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Som jag redan har sagt flera gånger, det blir bättre, men 

problemen kvarstår och de kvarstår så länge vi har delad behörighet. En 

av de större svagheterna i den här framställningen är när man skriver att 

skaffa och upprätthålla en modern och till alla delar en egen kommunal-

skattelagstiftning kräver betydande resurser. Från landskapsregeringens 

sida måste man ge svar på vilka dessa betydande resurser är. Jag hoppas 

att man i utskottsbehandlingen kanske kan bringa lite klarhet i det här. 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Jag ska börja med det som är bra med den här framställningen. 

Det är bra att man har arbetat i samarbete med kommunerna i den här frå-

gan, med kommunförbundet och nått en hyfsad samsyn i alla fall i det här. 

Det andra som är bra är att man med hela handen visar att rikspolitiska åt-

gärder inom kommunalskatteområdet ska som princip övervägas av lagtinget 

förrän de träder i kraft. Det är bra att både kommunerna och de två rege-

ringspartierna vill välja sådan väg. Vi har varit inne på den åtminstone sedan 

slutet av 1980-talet, så borde det vara. Det har nog sannerligen drivits en 

egen kommunalskattepolitik i landskapet, jag ska återkomma till det.  

Den andra positiva biten blir begränsad när man läser lagförslagets 1 § 2 

mom. där det står: ”I det första momentet nämnda författningarna ska till-

lämpas i landskapet sådana de lyder när denna lag träder i kraft. Sker där-

efter ändringar av nämnda författningar ska de ändrade bestämmelserna 

gälla i landskapet från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket”. Alltså 

samma regel som idag. Sedan kommer det positiva: "Ändringen av bestäm-

melser beträffande vilka i denna lag föreskrivits avvikelser skall dock inte 

tillämpas i landskapet”. Det är alltså där man har den egna skattepolitiken 

som man avser att införa. Det är bra. 

Däremot vill jag understryka att det som regeringen skrev i sitt handlings-

program för snart fyra år sedan och som vi från vår sida var väldigt positivt 

inställda till och som nu har givits i offentligheten uppfattningen att skulle 

förverkligas, förverkligas inte med denna lag. Det är viktigt att framhålla och 

viktigt att massmedia också förstår det så att refererandet av politiken blir 

korrekt. På sidan tio i regeringens handlingsprogram under rubriken Skatte- 

och tullfrågor står det: ”Möjligheterna att med kommunalskatten som in-

strument stimulera näringsverksamhet, nyföretagande och regionala sats-

ningar utvärderas.” Möjligen har man lite gjort det i vissa sammanhang och 

tillämpas där förutsättningarna finns. Det här levererar man inte. Det har 

man inte levererat under den här fyra års perioden annat än att man har gjort 

en antirörelse genom att man har tagit bort det allmänna avdraget.  

Den här lagstiftningen är som sådan ganska obetydlig med det här undan-

taget som finns i 1 § sista mening, som jag relaterade till här. Såtillvida har 

kanske motionen inte varit riktigt bra. Hittills har vi drivit skattepolitik på det 

sättet som vi enklast ser i den blåa boken. Innehållsförteckningen på sidan xi 

och xii där vi har 24 landskapslagar om kommunalskatt. Den som säger att vi 
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inte har drivit och har möjlighet att driva utan den här typen av lagstiftning, 

skattepolitik genom landskapslagstiftning fullt ut inom kommunalskatteom-

rådet, så far fram med osanning förstås. 24 landskapslagar om skatter och 

avgifter till kommunerna, fyra landskapslagar om skatter och avgifter till 

landskapet. Visst, vi kunde ha haft 48 eller 72 förstås så hade det varit akti-

vare.  

Den här formen av lagstiftning nu, ramlag, för att avvika från riksbestäm-

melserna, är lagtekniskt lite annorlunda och troligen lite lättare att använda 

sig av än att skriva skilda lagar som vi har gjort hittills. Att kalla det en stor 

reform är att ta till överord. Vi får väl se huruvida nästa landskapsregering 

kan fullfölja det som den här landskapsregeringen skrev i sitt handlingspro-

gram på sidan tio. Alla de positiva saker som stod i programmet har jag note-

rat med blå färg, förstås, och det är var noterat med blå färg, men jag kan ty-

värr inte kruxa av det, det är inte genomfört, det får bli en fråga för nästa 

landskapsregering att fullfölja. Då kan man använda sig av den lagstiftnings-

metod vi har använt oss av hittills oberoende av den här lagen, men nu när vi 

har den här lagen får vi försöka utgå från den och använda oss av den tekni-

ken.  

Avslutningsvis, herr talman, med 18 sekunder, nej nu har den stannat på 

18 sekunder, ja det här förstår jag mig inte på, det måste vara ett nytt system 

som man kan lita på. Ursäkta det var en avvikelse.  

Jag ber utskottet titta på en slarvighet i framställningen. Det kan ha fram-

förts av någon annan tidigare också, jag var oklar på ltl Sjöstrands reslängd, 

om man måste resa via Geta för att fylla kriteriet eller hur det var. I 13 §, vär-

derade minister, står det i 3 punkten att kostnaden för resor mellan resor och 

arbetsplatsen till den del den enligt 14 § 1 mom. är avdragbara får den skatt-

skyldiga avdra från sin löneinkomst. Det är så enkelt eftersom det står i 13 § 

så är det nära till 14 § som man hänvisar till. Dess rubrik är Obligatoriska för-

säkringspremier. Jag antar att man inte menar den. Utskottet bör titta på det.  

Sedan måste jag också säga att när vi läser i 12 §, som är en 1960-tals lag-

stiftning om användande av motorsåg och häst i skogsarbete, om en skatt-

skyldig har använt motorsåg eller röjsåg vid fällning av träd eller upparbet-

ning av virke, skogsröjning eller annat etc. etc. får man dra av 30 procent, 

men om man yrkar på det med särskilda skäl får man avdra 40 procent osv. 

Så här håller den här paragrafen på. Sådant där kan vi väl inte pallra med 

mera. Motorsågarna kostar inte särdeles mycket. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag inledde mitt presentationsanförande med att säga att 

vi har behörigheten, det är ingen diskussion om det. Därigenom kan vi 

ändra i skattelagstiftningen och göra vad vi tycker, inom behörigheten. 

Möjligheterna har funnits. Jag och landskapsregeringen bedömer det 

som så att diskussionen ändå så här långt ger ett visst stöd för det. Det 

här kommer per automatik att leda till en gryende aktivitet på det här 

området eftersom vi inte mera kan luta oss tillbaka och vänta på att 

riksdagen ska fatta beslut om skatteåtgärder för oss. Det sker det någon-

ting som är positivt men ingen vet vad det har för effekt. De här i sig 

kommer att leda till en gryende aktivitet. Att vi inte har lagt fram kon-

kreta förslag på förändringar beror mycket på att vi valde att gå in i ett 

samarbete med kommunförbundet 2009 om att ta fram det här. Där har 
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vi också enats om att vi för fram den här formen nu för att man sedan 

ska återkomma till åtgärder. Rättelser får vi i 5 §, den är helt korrekt, det 

ska vara en hänvisning till 9 §, till vårt eget resekostnadsavdrag och på 

någon punkt till kommer vi att anföra rättelsen till utskottet. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag krävde inte i samband med den här lagframställningen 

att det skulle vara några nya skattepolitiska åtgärder, jag noterade bara 

vad som stod i handlingsprogrammet. Man har inte fullföljt det löfte 

man hade, med den här framställningen har man definitivt inte fullföljt 

det löfte som man hade i regeringsprogrammet. Det är naturligtvis synd, 

men det hör inte ihop med den här lagframställningen nu, eftersom 

landskapsregeringens målsättning med den här paragrafen, det som jag 

sade som nummer två att var bra med den här framställningen att de 

uppräknade rikspolitiska åtgärderna alltid ska övervägas av lagtinget för 

att kunna träda i kraft, eller i förändrad form träda i kraft i landskapet. 

Det är bra. Där håller jag inte med oppositionskolleger som rackar ner i 

samband med den här lagframställningen. Det var en positiv sak.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Runar Karlsson 

Herr talman! Jag stöder framställningen. Det är en bra plattform för vidare 

arbete med vår egen beskattning inom de områden vi har behörighet. Jag 

hoppas också att nästa lagting tar itu med det sedan i och med att vi även nu 

kommer att ha den i den egna boken och mera konfirmerat under samma 

ställe. Det är bra och sedan ska det jobbas vidare på den konkret. Likt leda-

mot Jansson har jag lite dubier mot att vi inte har bedrivit skattepolitik, 

kanske inte exakt såsom ministern sade, men det är så och säkert vet mi-

nistern och kan hålla med om det att det har tidigare förts en ganska hyfsad 

skattepolitik inom de områden som vi har behörighet. T.ex. för hyresavdrag, 

reseavdrag, sjukavdrag och avdrag för studerande så har vi avvikande av-

dragsmöjligheter än vad man har i riket.  

Det har medfört, om man tar ett exempel, att i Saltvik har vi en skattesats 

på 16,25 procent, medan den reella skattesatsen är 10,8 procent. Då ingår 

förstås också de avdrag som riket har bestämt. En stor del av det beror på den 

skattepolitik som har förts här. Bedömningen är att kommunalskatten på 

Åland är ca fyra procent längre än i riket tack vare avdragen vi har på Åland. 

Det har varit en aktiv skattepolitik. Tidigare hade vi allmänna avdraget som 

av ekonomiska skäl måst tagas bort. Det fanns ju också med som var ganska 

generöst för Ålands del.  

Själva innehållet i framställningen kanske det inte i det här läget är så 

mycket att säga om. Några ord tycker jag att nästa lagting borde fundera på, 

t.ex. sjukkostnadsavdragen. Där borde man införa någon form av schablo-

navdrag för alla ålänningar. Upp till en viss summa, vi kan säga att alla ålän-

ningar kan få ett avdrag på 200 euro och de som har mer än det skulle verifi-

era det på något sätt. Det blir ett ihopsamlande av små kvitton för små 

pengar. Jag har diskuterat det med skattebyrån och skattedirektören. Man 

tycker att det skulle vara en bra idé och det skulle också rationalisera det. Nu 

är det inte så ofta man har kontroll, men i alla fall kunde det rationaliseras för 
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ålänningarna att samla och spara alla små lappar. Kommer man över gränsen 

kan man verifiera det och också få avdrag på det som går över. Det är en sak 

som man kan justera på flera saker för att få en rationellare hantering.  

Det var en sak, en annan sak är skatteväxling. Det borde man också ta i. 

Man pratar om fastighetsskatt och att man ska få dra av det för inkomstskat-

ten. Mariehamns stad har en massa tomma lägenheter och kunde kanske få 

in lite skatt för det och dela på den service som alla vill ha. Jag vet att det 

kanske inte är många politiker som vågar ta fastighetsskatten i sin mun i och 

med att det har gått överstyr, t.ex. i Sverige på viss områden, men i det här 

fallet skulle det vara i mycket mindre omfång. Skatteväxling överhuvudtaget 

är alltid intressant. Plånboken styr människans handlande och vi vill också 

göra det. Det är intressant. Det här förslaget ger säkert också en grund för de 

funderingarna, så jag hoppas att lagtinget klubbar det här och går vidare med 

det. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Surprise, surprise! Jag är helt enig med ltl Karlsson om de 

långsiktiga resonemangen. Däremot har jag lite problem med tillba-

kablicken, historieskrivningen och särskilt räkneförmågan. Nej, ledamot 

Karlsson, vi måste ställa oss lite kritiska till alla siffror vi får oss serve-

rade. De säger att de har 10,8 procent efter avdrag i Saltviks kommun, 

där grundprocenten är 16,5, lägst på Åland. För min egen personliga del 

har vi 16,75 procent och jag betalar långt över 16 procent efter de befint-

liga avdrag som finns i kommunalbeskattningen. Jag tror att siffrorna är 

felaktiga. Jag hörde att Lemland skulle ha nästan 12 procent. Åt-

minstone måste det inkludera det allmänna avdraget som vi hade tidi-

gare, för att man skulle komma ner till sådana skillnader, men kanske 

inte ens då kommer man ner till en sådan skillnad mellan realskattepro-

centen och den utdebiterade skatten. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Det är klart att man ska vara kritisk till alla siffror som 

sägs från talarstolen, inklusive mina, naturligtvis. 10,8 procent såg jag 

faktiskt här i måndagskväll på fullmäktigemötet där vår ekonom redovi-

sade dem. Sedan kan man undra vad de exakt innehåller, det kan jag 

inte svara på. Jag frågade upp om det verkligen är den skatt man beta-

lar. Jo, svarade man. Det kunde bekräfta det om man pratade om 12 

procent i Lemland och att Saltvik har reellt en mycket lägre skatt än alla 

andra. Det finns en reservering förstås, jag kan inte garantera det. Det 

var de siffror jag fick, men exakt vad de innehöll kan jag inte svara på. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Skulle det vara en sådan enorm skillnad skulle det vara en 

jättestor politisk fråga för landskapet och när vi diskuterar kommunal-

skatt och avdragspolitik skulle det vara en enorm fråga. Mitt ekono-

miska tänkande säger klart att det inte kan vara på det sättet. Uppgifter-

na från kommunerna härstammar uppenbarligen från samma källa. De 

måste vara något särskilt med dem. Jag kan inte förstå. Möjligen om 

man räknar bara dem som betalar kapitalskatt, en nollskattebetalare i 

kommunerna, då skulle man på något sätt förstå det, men annars kan 

det helt enkelt inte vara möjligt. Det är någonting som inte hör ihop med 
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den här framställningen utan det är en skattepolitisk diskussion som vi 

bör föra så att vi får riktiga siffror till underlag för vårt politiska besluts-

fattande. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Absolut ska man det, men det här var en tillbakablick, vil-

ken politik man har fört och vad det har medfört. Det oaktat tror jag inte 

heller på ltl Janssons siffror att han har så pass hög kommunalskatt, det 

finns ganska mycket avdrag i kommunalbeskattningen, allmänna avdra-

get osv. Sedan kan det förstås vara så att bor man på landet har man re-

ellt mycket mer reseavdrag som påverkar din kommunalskatt, mer än 

vad man kan tro. Detta om detta. Tack, herr talman! 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Kommunerna för mycket riktigt fram att det är den reella 

kommunalskatten som går till kommunerna efter avdrag. Det är betyd-

ligt lägre än det nominella, det värde som fullmäktige bestämmer om. 

Jag har ingen exakt bild av hur det ligger till i verkligheten, det är en in-

tressant diskussion i sig, men det torde ligga någonting i det att land-

skapet över budget kompenserar kommunerna till viss del av skattebort-

fallet så att det flyter in den vägen i alla fall.  

Jag tänkte säga lite om fastighetsskatten som nämndes i anförandet. I 

det ursprungliga mandatet för arbetsgruppen fanns det att utreda en 

eventuell fastighetsskatt, utökningen av den. Det finns ett grundarbete. 

Vi hade i seminarieform diskussioner med kommunfolk och andra också 

om den här frågan. Vi har ännu inte kommit på lösningen hur man, 

helst ner på individnivå, kan skatteväxla så att en fastighetsskatt dras av 

från den kommunala inkomstskatten. Det finns en del arbete kvar att 

göra innan man kan säga att det är ett intressant alternativ. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Det är bra att man har jobbat på det spåret. Faktum är att 

man redan idag kan skatteväxla om kommunerna vill, att införa fastig-

hetsskatt och sänka inkomstskatten. Problemet med allt det här är att 

det aldrig kommer att slå 100 procent. Det är alltid någon som blir 

drabbad på något sätt, både positivt och negativt. Det som finansmi-

nistern säger är säkert bra mycket rättvisare än vad man kan skatteväxla 

idag. Det tror jag säkert. 

Talmannen 

Replikväxlingarna är därmed avslutade. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Mitt intresse för siffror är stort och jag fastnade på 10,8 procent 

och såg genast möjligheten att om Saltviks kommuninvånare betalar 10,8 så 

finns det mycket att ta ut där, om man ser enskilt på det hela. För de andra 

kommunerna betalar vi mer, särskilt om man ser till de indirekta skatterna 

som går via staten till klumpsumman till skattegottgörelsen och sedan vidare 

i landskapsandelssystemet. Nu kommer jag inte ihåg hur många miljoner 
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landskapsandelarna är, men jag tippar på ca 40 miljoner, det rör sig om bety-

dande belopp. I det systemet finns det kompensation för avdrag från land-

skapskassan. Ska man räkna så ska man räkna in allt detta och då ska vi 

också när vi jämför t.ex. med riket och Sverige se att vi har hand om hälso- 

och sjukvården på landskapsnivå.  

Herr talman! Den här specifika lagen kan tyckas vara marginell, obetydlig, 

vi kan ändå göra en hel del saker. Man ska se det här med lagstiftning att om 

man ger möjligheter så kommer någon att utnyttja det. Det är precis som i 

näringslivet. Ger man möjligheter, lite byråkrati, marknadseffektivitet osv. så 

har vi ett näringsliv. Det är en ökultur, bor man på en ö då ska man ta tillvara 

på allting och man ska utnyttja möjligheterna. Sjöfarten har alltid byggt på 

det, internationella marknader som man har haft tillgång till, konkurrera på 

lika villkor.  

Det är ett hopp till den här lagen, men vad den här lagen egentligen inne-

bär är att man säger att när det kommer förändringar i riket så måste lag-

tinget ta ställning till hur man ska göra. Det aktiverar alltså tänkandet, det 

tvingar fram beslut osv. Det här är viktigt för utvecklingen när det gäller re-

lationerna mellan statens ekonomi och Åland som har förändrats. Staten har 

börjat bedriva välfärdspolitik och inkomstpolitik, skattepolitik. Man sänker 

inkomstskatten för att stimulera till arbete och det har vi inte haft någonting 

emot i de skattepolitiska diskussionerna på Åland. Någon nämnde exemplet 

2001 med hushållsavdraget. Då var det en medveten, övervägd värdering av 

vad det betyder för Åland, konjunkturen 2001 var på väg ner och då ville man 

stimulera arbetet med hushållsavdraget i riket samtidigt som man hade skat-

tesänkningar och då var det alltså det som skulle vägas mot allmänna avdrag.  

Vi överförde ÅHS från kommunerna till landskapet på 1990-talet, vi inför-

de allmänna avdraget första gången 1998, tog bort det 2003, införde det igen, 

tog bort det igen, anpassad till konjunkturerna. Under den senaste konjunk-

turen har vi gjort andra värdefulla ingrepp. Den offentliga sektorn har avstått 

från två veckors lön. Det har man basunerat ut som ett misslyckande och 

tvångspermittering osv. Det är bara strunt. Det var en mycket bra solidarisk 

åtgärd från de offentligt anställda som dämpade konjunkturnedgången på-

tagligt. I och för sig dämpade det också BNP-siffrorna men det är inte det 

som är det viktiga utan det är det som gjorde det här, såg till att alla kunde 

vara kvar i arbetet, i alla fall de flesta. Där har vi skattepolitik.  

Det som den här lagen nu möjliggör är att man aktiverar tänkandet när det 

gäller förhållande mellan kommunerna och landskapet och kan reglera det. 

Man kan stimulera inflyttning. Med allmänna avdraget hade liberalerna 2006 

en reservation i finansutskottet, jag undrar om det var en motion också, där 

avdraget skulle vara fördelningsinriktat för vi har haft ett problem med låga 

löner i den offentliga sektorn, särskilt kvinnolöner och också i handelssek-

torn, i det privata. Där kunde man enligt vårt förslag ha ett miniavdrag på 

150-200 och ett maximiavdrag på 400, då skulle det vara stimulerat, de som 

kanske inte vill jobba heltid, att gå från halvtid till heltid, att söka mera aktivt 

jobb osv.  

Sedan har vi de statliga skatterna som vi i vår skattepolitik, så länge vi inte 

har något annat, hela tiden måste bedöma hur slår på vår skattepolitik. Nu 

har vi en jättestor risk för att kapitalinkomstskatten höjs. Kapitalinkomst-

skatten på Åland är betydligt högre per capita än i riket därför att vi har en 

sådan ekonomi att företagande, entreprenörskap och aktieägande gynnas. Vi 
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har våra stora bolag, Ålandsbanken, Viking Line, Eckerölinjen eller massor 

med aktier som finns utspridda bland allmänheten och när de får dividend så 

är kapitalinkomstskatten fördelaktig. Man har ett visst maximibelopp där det 

är obeskattat och skatten är under 30 procent. Där har vi problemet med vår 

skattepolitik, kan vi inte öka vår autonomi, som det heter på skatteområdet, 

så får vi svårigheter med anpassningen. Kan vi självständigt i lagtinget ta 

ställning till alla avdrag, kanske förenkla dem, rikta dem bättre, så har vi 

alltså fått ett nytt verktyg, ett nytt instrument som då ska utnyttjas.  

Vad det gäller det här med kompetensen i förvaltningen så hade vi 2001-

2002 när vi gjorde förändringar i samfundsskatten och kapitalinkomstskat-

ten med lagstiftning, en lite skattedelegation på finansavdelningen, med en 

jurist, två lagberedare, den ansvariga. Det här paketet var möjligt att göra, 

men statistiken på beskattningen, kontakten till Skattestyrelsen måste man 

upprätthålla för att vi ska kunna vara aktiva skattepolitiker i lagtinget. Nu har 

vi ett instrument för det. Det måste ses som positivt. 

Minister Mats Perämaa 

Herr talman! Jag ska fatta mig kort. Med anledning av det som ledamot Leo 

Sjöstrand väckte om avdraget för bostad på arbetsort och det avstånd som då 

nämndes, 100 km. Avdraget gäller endast i den situationen när man har bo-

stad på Åland, men har sitt arbete utanför Åland. Sedan har vi ett eget 

åländskt avdrag som gäller såsom tidigare, där restiden är tre timmar tur och 

retur. Det är två skilda saker. 100 km gäller arbete utanför Åland. 

Talmannen 

Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till näringsut-

skottet. 

Remiss 

6 Ändring av lagstiftningen om utkomststöd 

Landskapsregeringens framställning (FR 31/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet . Godkännes? 

Godkänt. 

Diskussion. 

Minister Katrin Sjögren 

Talman! Det finns inget modernt och demokratiskt samhälle som är betjänt 

av för stora ekonomiska klyftor. Framställning 31 innehåller ett förslag på en 

modernisering och en efterlängtad förhöjning av nivåerna i utkomststödslag-

stiftningen. Lagen om utkomststöd gäller i landskapet i dess ursprungliga ly-

delse från år 1997 medan lagen på rikssidan ändrats fyra gånger fram till 

2011. 

Landskapsregeringen föreslår förutom att blankettlagen om utkomststöd 

uppdateras, att en automatik tas in i lagstiftningen, så att ändringar i riksla-

gen kommer att gälla i landskapet när de träder ikraft. Det är en viktig för-

ändring, som betyder att vi inte längre börjar släpa alltför mycket efter i lag-

stiftningen som vi gjort inom flera sektorer inom socialpolitiken. Det har varit 

en målsättning som landskapsregeringen också följt i både barnskyddslagen 

och handikappservicelagen, att lagarna uppdateras automatiskt om vi inte ak-

tivt väljer att inte genomföra vissa uppdateringar och förändringar.  
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Landskapsregeringen föreslår att utkomststödets grunddel höjs till samma 

nivå som i riket samt att en engångsförhöjning med tio procent görs i grund-

delen för att kompensera för högre livsmedelskostnader i landskapet, ett 

Ålandstillägg i utkomststödet.  

Landskapsregeringen föreslår även ett riktat och angeläget stöd till ensam-

försörjarna nämligen att den andel av ensamförsörjartillägget som inte ska 

beaktas som inkomst vid fastställande av utkomststöd ändras från 50 procent 

till 100 procent. Ensamförsörjartillägget ska inte alls räknas som inkomst. Ef-

tersom utkomststödets belopp, förutom angivna undantag, bestäms som 

skillnader mellan utgifter och disponibla inkomster och tillgångar, så minskar 

utkomststödet om den disponibla inkomsten ökar. För ensamförsörjarnas 

barn betalas barnbidraget höjt med 50 euro per barn och kalendermånad.  

Välfärden för de mest utsatta barnfamiljerna behöver fortfarande förbätt-

ras. Att minska barnfattigdomen är en av politikens viktigaste angelägenheter 

och en fråga som är på tapeten både öster och väster om oss. Framställningen 

innehåller även en bestämmelse om att anmäla sig som arbetssökande och en 

tydligare skyldighet för arbetssökande att aktivt söka arbete jämfört med i 

den ursprungliga lagen. Det finns möjlighet att sänka grunddelen om man 

utan grundad anledning vägrar ta emot arbete eller arbetskraftspolitiska åt-

gärder.  

En ny bestämmelse är också undantagande av en prioriterad inkomst på 

20 procent av förvärvsinkomsterna eller maximalt 150 euro från inkomsterna 

som ska beaktas. Det har länge funnits i rikslagen och ska sporra till arbete, 

även kortvarigt arbete. Det har varit ett frustrerande faktum att man har varit 

i behov av utkomststöd och om man har tagit ett kortvarigt arbete har de till-

fälliga inkomsterna genast dragits från stödet. Det har inte lönat sig att ar-

beta! Bestämmelsen är ett försök att utreda den prioriterade inkomstens ef-

fekter på stödtagarnas sysselsättning, förvärvandet av förvärvsinkomster och 

beloppet på övriga inkomstrelaterade förmåner.  

En tydlig bestämmelse har tagits in om handläggningstid. Målet är att i alla 

kommuner ska man få ett utkomststödsbeslut inom sju dagar efter att ansö-

kan inlämnats. I brådskande fall ska beslutet fattas samma dag eller senast 

följande vardag. Beslutet ska verkställas utan dröjsmål. En klient ska ges till-

fälle till ett personligt möte med en socialsekreterare senast den sjunde dagen 

efter att hon eller han begärt det.  

Talman! I enlighet med 19 § grundlagen har alla rätt till den oundgängliga 

försörjningen och omsorgen som behövs för ett människovärdigt liv och alla 

garanteras sin grundläggande försörjning genom lag. Utkomststöd är ett till-

fälligt skattefritt understöd som tillämpas i sista hand och är avsett att vara 

ett säkerhetsnät för den enskilde och för familjer i situationer när andra in-

komster inte finns eller inte räcker till för att täcka de nödvändiga dagliga ut-

gifterna. Utkomststödets roll ska vara kompletterande, men inte i kontinuer-

lig mening. Utkomststödslagen är avsedd att fungera som en ekonomisk 

språngbräda för individer och familjer som behöver hjälp på vägen i väntan 

på förvärvsinkomster eller en inkomstkälla. Olika livssituationer ställer olika 

krav på den grundläggande försörjningen.  

Utkomststödet består på rikssidan av grundläggande och kompletterande 

utkomststöd. Utöver det ska kommunen bevilja förebyggande utkomststöd. 

Utkomststödet består på Åland i nuläget av en grundläggande del och en till-
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äggsdel. Utöver det kan kommunen bevilja förebyggande utkomststöd också 

hos oss.  

Nu föreslås att utkomststödet indelas, som på rikssidan, i grundläggande 

behov, kompletterande behov och förebyggande ekonomiskt stöd. Samtliga 

delar av utkomststödet är individuellt prövningsbara och för samtliga delar 

ska medel finnas reserverade av kommunen för att lagens intentioner ska 

kunna fyllas.  

Enbart det grundläggande stödet räcker inte till för att trygga stödtagarens 

oundgängliga försörjning så som lagen föreskriver. Därmed bör komplette-

rande utkomststöd beviljas enligt en kalkyl som görs upp från fall till fall. Fö-

rebyggande utkomststöd har ändrats så att förebyggande utkomststöd ska 

beviljas i större utsträckning.  

I dag är utkomststödets grundbelopp lägre än på rikssidan trots att livsme-

delspriserna är ca tio procent högre på Åland. Den fulla grunddelens belopp 

är 419,11 euro på rikssidan, medan den är 406,63 euro på Åland. Som en del i 

att utveckla och föra en aktiv socialpolitik genomfördes 2009 en utredning 

om utkomststödet och behovet av att modernisera lagstiftningen "Landskaps-

lagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd - hur och 

varför den är i behov av revidering". I utredningen framkommer, förutom att 

livsmedelspriserna är högre på Åland, även att värdet av utkomststödets 

grunddel de senaste 15 åren försvagats med 28,2 procent i Finland p.g.a. att 

stöden inte ökat i samma takt som förvärvsinkomsterna.  

ÅSUB-rapporten från 2007  ”Ekonomisk utsatthet och social trygghet på 

Åland” indikerar att barnfamiljerna är på väg att få det svårare ekonomiskt. I 

rapporten konstateras att medan andelen mottagare av utkomststöd överlag 

visar en statistisk signifikant minskning så gäller detta inte för den andel av 

alla barnfamiljer som fått bidrag. Av ÅSUBs rapport framgår även att ensam-

försörjarna är en utsatt grupp och bland utkomststödstagarna når inte en-

samförsörjare med tre barn eller fler över den relativa fattigdomsgränsen ens 

efter skattefria transfereringar, så som barnbidrag, underhållsbidrag, bo-

stadsbidrag och utkomststöd. Landskapsregeringens förslag bygger på utred-

ningen från 2009 och rapporten från 2007, alltså på fakta och statistik.  

Utkomststödet indexjusteras årligen, både i nuläget och enligt förslaget, 

vilket skyddar mot inflation, men det tryggar inte en viss levnadsnivå i förhål-

lande till samhällets medianinkomst. Detta innebär att stödens nivå utöver 

årliga indexjusteringar även behöver granskas och justeras regelbundet, för-

slagsvis vart fjärde år i enlighet med Sata-kommitténs förslag, den kommitté i 

riket som gjorde en översyn av socialskyddet.  

Avvikande i nuvarande landskapslag och i förslaget är även sättet att grup-

pera stödtagarna. På Åland fortsätter den ålders- och hushållsstruktur som 

varit gällande sedan 1994. Vidare tillämpas på Åland ett och samma belopp 

oavsett det i hushållet finns ett eller flera barn inom samma åldersgrupp. På 

rikssidan sänks grunddelen med fem procent för andra barnet och ytterligare 

fem procent för det tredje och därpå följande barn. På det sättet skapas nio 

olika grupper på rikssidan medan det på Åland finns fem. Följaktligen är 

grunddelen gynnsammare för åländska familjer med flera barn inom samma 

åldersintervall än för motsvarande familjer på rikssidan. Landskapet använ-

der också en högre procentsats för gruppen barn under tio år än på rikssidan. 

Även det är en viktig del, att ha ett barnperspektiv i socialpolitiken.  
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Talman! En exakt kalkyl av de ekonomiska konsekvenserna av en förhöj-

ning av utkomststödets grunddel är svår att göra dels p.g.a. att tillförlitlig sta-

tistik över antalet stödmottagare och antalet månader som klienterna mottar 

utkomststöd i genomsnitt inte finns att tillgå, dels att stödet är konjunktur-

känsligt. Enligt ÅSUBs uppgifter fanns det 647 st mottagare av utkomststöd 

på Åland år 2009. I enlighet med STAKEs, numera THLs, uppgifter från 

2008 om hur lång tid de åländska utkomststödstagarna mottar utkomststöd 

får 56 procent utkomststöd 1-3 månader, 19 procent 4-6 månader, 14 procent 

7-9 månader och 10 procent 10-12 månader.  

En månads utbetalning av fulla grunddelen kostar i dagsläget ca 260 000 

euro. En förhöjning av utkomststödets grunddel till riksnivå och en engångs-

förhöjning med tio procent för att kompensera högre livsmedelskostnader 

skulle innebära en förhöjning med 32 euro/månad från 406,63 euro till 

439,65 euro för den enskilde klienten. Årskostnaden för en förhöjning med 

32 euro/månad skulle uppgå till ca 115 000 euro.  

Vid beviljande av utkomststöd räknas inte 20 procent av barnbidraget och 

50 procent av ensamförsörjartillägget som inkomst i nuläget. Merkostnaden 

för att ändra den andel av ensamförsörjartillägget, som inte ska beaktas som 

inkomst vid fastställande av utkomststöd, från 50 procent till 100 procent be-

räknas för kommunerna bli 3 264 euro per månad under de månader som ut-

komststöd lyfts. Enligt uppgifter från ÅSUB är medeltalet för utkomststödets 

varaktighet för ensamförsörjare med barn ungefär fem månader. Årskostna-

den skulle bli drygt 16 000 euro. Beräkningen bygger på siffror som finns i bi-

laga 2 i framställningen där det framgår att under de senaste fem åren fick i 

medeltal 80 st ensamförsörjare med barn utkomststöd per år. Här finns det 

ett fel som insmugit sig i bilaga 3! Det står euro/år två gånger, men kolum-

nerna ska innehålla utgifter per dag och per månad.  

Landskapsregeringen avser inte att justera landskapsandelarna med an-

ledning av denna framställning utan anser att kommunerna kan beakta de 

ökade kostnaderna inom nuvarande landskapsandelssystem. Utkomststöds-

lagstiftningen är en del i det stora sociala reformpaketet med utkomststöds-

lag, handikappservicelag samt barnomsorgslag där inbesparingarna i barn-

omsorgslagen finansierar de övriga sociala lagarna. En annan ekonomisk 

konsekvens för kommunerna är att de måste budgetera skäligt för beredskap 

för beviljande av förebyggande utkomststöd. Det kompletterande och det fö-

rebyggande utkomststödet tillsammans är uppskattade till sammanlagt tio 

procent av de totala utgifterna för utkomststöd.  

Talman! Förslaget har konsekvenser för barnfamiljer. Medeltalet för fem 

år för antalet ensamma kvinnor med barn respektive ensamma män med 

barn som fått utkomststöd under året var 65 st respektive 14 st. Andel pro-

cent av ensamförsörjarhushåll som långvarigt fått utkomststöd var i medeltal 

för en femårsperiod 2,1 procent. Medeltalet för fem år för antalet äkta par och 

sambopar med barn som fått utkomststöd under året var 35 st. Barnfamiljer-

na som fått utkomststöd utgjorde i medeltal för en femårsperiod 3,5 procent 

av alla barnfamiljer. För den ensamförsörjande mamman med tre barn, som 

ibland är i behov av utkomststöd, får förslaget betydelse. Det blir ungefär 175 

euro mer i plånboken per månad. Barnombudsmannen anger att situationen 

för barnfamiljer kommer att förbättras med en höjning av grunddelen samt 

genom att ensamförsörjartillägget inte räknas som inkomst och särskilt då 
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kommunerna även måste budgetera för beredskap för beviljande av förebyg-

gande utkomststöd. 

Slutligen några ord om lagförslagets jämställdhetskonsekvenser. Som just 

nämnts är medeltalet för fem år för antalet ensamma kvinnor med barn re-

spektive ensamma män med barn som fått utkomststöd under året var 65 st 

respektive 14 st. Medeltalet för fem år för antalet ensamma kvinnor utan barn 

respektive ensamma män utan barn som fått utkomststöd under året var 155 

kvinnor och 231 män. Andel procent av hushåll som fått kortvarigt utkomst-

stöd var i medeltal för en femårsperiod för ensamboende kvinnor respektive 

ensamboende män var 19,1 respektive 24,9 procent. Andel procent av hushåll 

som fått långvarigt utkomststöd var i medeltal för en femårsperiod för en-

samboende kvinnor respektive ensamboende män 2,7 procent respektive 5,2 

procent. Män lyfter oftare utkomststöd än kvinnor.  

När det gäller ensamförsörjarna gynnas fler kvinnor än män, eftersom sta-

tistiken visar att ensamförsörjare med barn som beviljas utkomststöd till 

övervägande del är kvinnor. Eftersom det föds ungefär lika många flickor som 

pojkar kommer ungefär lika många flickor som pojkar att gynnas i ensamför-

sörjarfamiljerna.  

En reviderad utkomststödslag är en viktig pusselbit i den åländska social-

politiken. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Minister Katrin Sjögren inledde med ett väldigt politiskt intres-

sant påstående att inget samhälle gynnas av stora inkomstskillnader. Det är 

ett ideologiskt ställningstagande. Det finns säkert olika uppfattningar om det. 

Det finns länder och också enskilda människor som tycker att samhället gyn-

nas av stora inkomstskillnader, det motiverar de allra fattigaste att arbeta 

ännu mera så att de också får det bra och välståndet på det viset ökar i sam-

hället.  

Så har man inte riktigt tänkt i Norden när man har byggt upp den nordiska 

välfärdsmodellen. Man har resonerat som så att de som har goda ekonomiska 

villkor är beredda att göra förändringar och ta risker i livet och det bidrar till 

att vi gemensamt höjer levnadsstandarden och välfärden i våra länder. En del 

av det ser vi i vår grundlag där det sägs att vi gemensamt ska dra försorg om 

dem som av olika skäl inte kan försörja sig själva.  

Härom dagen var jag med om en diskussion om hur ett samhälle kunde 

tänkas se ut, som inte har en kontinuerlig ekonomisk tillväxt. Ett av de större 

problemen i den diskussion var just hur man ska få ett överskott för att till-

godose behoven inom vård, skola och omsorg. Det enda svar som fanns var 

egentligen att höja skatten. Det är idag nästan som att svära i kyrkan och det 

beror på att vårt samhälle ganska radikalt förändrades i början av 1990-talet. 

Sedan den nedgången har inkomstskatterna generellt sänkts för att öka 

sysselsättning och den ekonomiska tillväxten.  

I vissa avseenden kan man säga att det har varit en framgångsrik ekono-

misk utveckling, men den har haft två effekter som är svåra för oss politiker 

att hantera. Det ena är att den har bidragit till att öka inkomstklyftorna. Det 

är generellt i de nordiska länderna och den har också det problemet, den teo-

rin, att den brukar mera resurser än vi sparar för kommande generationer. 

Det som vi ser idag och det vittnar ministern om också, är att de inkomstök-

ningar vi har haft under ungefär två decennier, har varit rätt stora för en stor 
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del av befolkningen och inkomstskatten har gått ner samtidigt som försörj-

ningsstödet, eller utkomststödet, inte alls har utvecklats i samma takt. De 

människor som inte klarar sin försörjning utan har varit beroende av ut-

komststödet, många av dem, har nog hamnat i s.k. utanförskap.  

Eftersom utkomststödet är tänkt att vara bara tillfälligt är det inte en till-

räcklig socialpolitisk åtgärd för att häva, nu pratar jag generellt, det kan sä-

kert hända i vissa fall, en människa ur utanförskap utan det krävs andra åt-

gärder, framför allt människor i yrkesverksam ålder, det är frågan om utbild-

ning eller arbete. För att ordna arbete för personer som är utanför arbets-

marknaden, som ofta har missbruksproblem eller psykiska svårigheter, är 

inte lätt för samhället och det är inte heller billigt, men det är säkert bättre för 

både samhället och den enskilda att det kan ordnas.  

Jag har lite börjat tvivla på sanningen att utkomststödet ska vara bara till-

fälligt. Jo, tillfälligt för dem som är i yrkesverksam ålder och som har möjlig-

het att på något sätt försörja sig via ett arbete. Det löser inte problemen för de 

äldre som är i pension eller i sjukpension. Man kan inte säga till dem att, nå, 

gå på kurs nu, åt en kvinna i 75-års åldern som har en låg pension, nu ska du 

ut och jobba. Det löser inte hennes ekonomiska problem. Det var just det som 

kom fram med den utredning, som blev klar i maj 2007, att bland de grupper 

som på Åland lever under den relativa fattigdomsgränsen dominerar ensam-

stående pensionerade kvinnor. Jag tycker för Ålands del att om vi vill lösa 

den problematiken ska man i vissa fall säga att utkomststödet kan vara konti-

nuerligt. Något annat sätt att lösa den frågan har åtminstone inte jag kunnat 

se.  

Den frågan har inte lösts under den här perioden utan det blev så att det 

kom ett förslag 2008 om förebyggande utkomststöd som åtminstone vi från 

socialdemokraternas sida inte tyckte att var väl genomtänkt. Jag vet inte om 

det finns ännu, men det projektet är väl i det närmaste nedlagt. Samma sak 

gäller för sjukpensionärer som har en väldigt liten sjukpension på grund av 

en kort yrkeskarriär. De kan inte förbättra sin ekonomi även om de är i yrkes-

verksam ålder för de bestraffas genast skattemässigt eller genom att trygghet-

en man har i en sjukpension tas bort. Det är dåliga system ur den synvinkeln.  

Det här förslaget har varit på remiss och socialdemokraterna är det enda 

parti som har givit ett utlåtande och jag tänkte hålla mig i stora drag till det. 

Det är två problem med utkomststödslagen på Åland. Det ena är att nivåerna 

på grunddelen, om vi i första hand diskuterar det, för det finns för många de-

taljer för att man skulle kunna föra en vettig diskussion här från talarstolen, 

men grunddelen har varit lägre på Åland än på fastlandet trots att vi har be-

tydligt högre levnadskostnader i allmänhet jämfört med andra orter i Fin-

land. Det andra är att vi inte har haft någon mekanism på hur man uppfyller 

självstyrelselagens 44 § om minst samma förmåner som i riket. Lagförslaget 

möter upp just till den problematiken.  

Jag kommer väl ihåg när blankettlagsmekanismen togs bort, vi skulle varje 

gång bedöma här i lagtinget om det behövs en justering av det här utkomst-

stödet. Det var inte läge då heller att försvara sådana bestämmelser. Det är 

bra och hedervärt att ministern nu lägger fram ett sådant förslag som innebär 

att vi åtminstone har minst samma förmåner som i riket och att förändring-

arna i utkomststödet justeras automatiskt så att det inte är beroende av nå-

gon politisk majoritet i regering eller lagting.  
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Det andra som är bra är att det här utkomststödet, grunddelen, nu beaktar 

också högre matkostnader på Åland. Det är någonting som vi 1998, när det 

var aktuellt med det här, förde fram, men då var det inte möjligt att få igenom 

det. Nu har det här mognat fram och det kommer i lagberedd form så det är 

säkert mycket bättre än att föra fram det politiskt.  

Det finns klart fördelar med den här lagstiftningen. Det som är problema-

tiskt är förstås finansieringen. 2009 hade landskapsregeringen redan gjort 

beredningen. De finns en rapport som ligger till grund, man hade tre alterna-

tiv för utkomststödets grunddel. I och med att den kommer så här sent nu så 

är det ganska svårt att göra så mycket åt det hela och det som jag menar att 

ändå är lite på gränsen till en kupp är att hela finansieringsansvaret läggs på 

kommunerna. Det är inte att föra dialog, som den här regeringen har pratat 

om och hur vi ska jobba tillsammans. Den här regeringen har redan minskat 

på landskapsandelarna till kommunerna genom att inte indexjustera dem och 

på andra sätt också.  

Herr talman! Det är inte ett riktigt förfarande att ensidigt föra det ekono-

miska ansvaret till kommunerna för att vi ska ha ett anständigt utkomststöd. 

Det kommer väl utskottet säkert att ta ställning till.  

Sedan när man tittar på de här som lyfter utkomststöden är den domine-

rande andelen ensamstående män, nästan 50 procent, runt 45 tror jag att det 

var. Gör man en jämställdhetsanalys skulle det ha varit värt att titta närmare 

på det. Är det så att det finns fler män som inte kan försörja sig än kvinnor? 

Varför är det så? Är det så att socialtjänsten har olika grunder för när man 

beviljar utkomststöd till kvinnor och män? Vari ligger det hela? All ekono-

misk logik skulle tala för att det var fler kvinnor som söker utkomststöd ef-

tersom kvinnor har lägre pension, lägre löner, ofta också tar hand om andra 

och därför ofta utsätts för en tung belastning för sin ekonomi. Söker de inte, 

är de förstådda, vad beror det på? Den jämställdhetsanalysen skulle ha varit 

viktig.  

Nu säger man att barnfamiljerna kommer att få det sämre. Det stämmer 

att under den här perioden har barnfamiljerna också fått det sämre. Det kom 

en rapport igår från Sverige om barnfattigdom. Där definierades barnfattig-

dom så att 18 000 kronor i månaden för två vuxna personer och två barn, 

levde man under det så var man fattig. 11 000 kronor i månaden för en en-

samförsörjare med barn. Det är ungefär som vår gräns om medianinkomsten, 

60 procent av den, som framkom ur vår utredning. Så gör man här en sådan 

teknisk justering att de inkomster som ensamförsörjare har, inte ska beaktas 

när man räknar ut utkomststödet. Det är inte bara ensamförsörjare som har 

barn utan det är också barnfamiljer, som har väldigt låga inkomster som har 

liknande problem. Den här träffsäkerheten i de här sociala skyddsanordning-

arna är väldigt svåra att skapa. Det är lite så att ofta om man lyckas stötta en 

grupp så blir det lite på bekostnad av någon annan. Det är inte någon kritik 

mot förslaget, men jag vill bara notera att det finns barn till fattiga familjer 

där det finns två föräldrar också.  

Herr talman! Det här förslaget är välkommet, det kommer för sent och det 

är inte solidariskt finansierat som jag ser det med kommunerna. Landskapet 

för nu över hela det ekonomiska ansvaret i den här lagstiftningen på kommu-

nerna. I övrigt, herr talman, om man vill häva inkomstgränserna så räcker det 

inte med det här utkomststödet som är tillfälligt utan då måste man med 

mera kontinuerliga åtgärder. Då är sådana saker som allmän tandvård, bo-
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stadsbidrag och sådana insatser som gäller den generella välfärden välkomna, 

typ sätt låga ÅHS avgifter osv. Det här är en åtgärd som vi enligt grundlagen 

och självstyrelselagen också ska vidta. Tack, herr talman! 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! När det gäller finansieringen av de sociala reformerna sade 

jag i mitt anförande att vi gjorde vissa inbesparingar i barnomsorgslagen 

som finansierar handikappservicelagen och utkomststödslagen. Vi har 

mycket målmedvetet tittat på de här frågorna. Vi har finansiering för det 

här. När det gäller ensamförsörjarna är det ensamförsörjare med tre 

barn och fler, det är de som lyfts fram i utredning på utredning, att det 

är de som har det absolut tuffast. Där är jag mycket glad åt att vi kan 

göra en kraftig förbättring för ensamförsörjarna. Vi har också under den 

här mandatperioden tagit en lagstiftning om underhållsstöd och 

lagstadgat också om rätt till eftis, som är väldigt viktigt för ensamförsör-

jarna. Vi har försökt jobbat på många fronter. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag är intresserad av ministerns matematik när det gäller 

inbesparingarna på barnomsorgslagen, på vilket sätt finansierar det 

kommunernas utgifter för utökade nivåer i utkomststödslagen? Det låter 

som en intressant matematik som jag gärna hör mera om. 

Minister Katrin Sjögren, replik  

Talman! Det är inte ministerns uträkningar utan det är finansavdelning-

ens och socialbyråns uträkningar. Genom att man begränsar rätten till 

barnomsorg för barn under tre år så räknar man med att man gjorde in-

besparingar på nästan en halv miljon som kan finansiera både lagen om 

utkomststöd och handikappservicelagen. Det här är en ekonomisk verk-

lighet som vi har, där vi behöver rikta stöden och fundera på alternativa 

finansieringssätt. Det är inte roligt, men vi är illa tvungna. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det där ska jag be utskottet att titta på. Jag noterar att den 

kommunala självstyrelsen kringskärs mer och mer om det är så här som 

man ska genomföra sociala reformer tillsammans med kommunerna. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Herr talman! Jag håller med ltl Sundback att det finns folkpensionärer 

som har rätt till utkomststöd varje månad på grund av höga bostads-

kostnader, hyreskostnader. Det är ett problem som kvarstår och det bör 

lösas med ändringar i pensionstagarnas bostadsbidrag. Jag har träffat 

flera folkpensionärer som har rätt till utkomststöd varje månad. Det 

kvarstår att göra något åt det. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Den frågan initierade socialdemokraterna redan på 1980-

talet, bl.a. när den sittande talmannen var i riksdagen och han lovade att 

jobba för det. Den nuvarande har lovat jobba för det så det har väl gått 
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20 år nu kanske sedan det hände och inga framsteg har gjorts. Fortfa-

rande hoppas jag på att det ska ske, men jag kan inte förlita mig på det 

om vi ska göra något för de åländska pensionärerna som lever under fat-

tigdomsgränsen. Löftet som alla partier gav i valet 2007 var tilläggs-

pension. Det visar sig att vi inte kan betala det, men ett kontinuerlig fast 

pensionsutkomststöd kunde vi konstruera.  

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Herr talman! Ja, jag har fortsättningsvis den åsikten att det är bostads-

bidraget som man måste ta tag i, i riket, i riksdagen. Det är pensionärer 

som bor i egnahemshus och har olika slags kostnader och en pensionär 

som kan bo i en för stor lägenhet. Det är problem, det är bara vissa 

kvadratmeter som godkänns när man räknar bostadsbidrag. När det gäl-

ler ensamstående män, det måste tittas på i varje socialkansli, vad är 

det, vad behöver göras för dem, med dem och vilka åtgärder behöver gö-

ras. Pengar är inte allt, det måste göras aktiveringsplan, sysselsättnings-

plan och allt det här. Det måste arbetas hårt, med socialt arbete, det är 

det som behövs. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Den sista frågan kan ledamot Sirpa Eriksson föra vidare 

till utskottet. Skillnaden är så stor mellan de här ensamstående männen 

och övriga grupper att det måste vara något signifikant rent statistiskt. 

Det betyder att det finns ett underliggande orsakssammanhang, med 

någon faktor. Den enda faktorn jag kan se är att de är män. Det är så sta-

tistiken är gjord också. Jag tror att det i vissa fall kan vara så att vissa av 

de här sökandena kan vara ganska tuffa att hantera för socialarbetarna. 

Ett sätt att lösa en svår situation är att bevilja utkomststödet.  

Talmannen 

Replikväxlingarna är därmed avslutade. 

Ltl Sirpa Eriksson 

Herr talman! Man vet att man är fattig när skåpet är tomt på mat och räk-

ningarna är obetalda. Så började en lokaltidnings intervju med mig för nästan 

exakt fyra år sedan. Jag blev intervjuad i egenskap av socialkurator om social-

lagstiftningen på Åland och hur de fattiga i landskapet har sämre förmåner än 

de fattiga i riket. Då påpekade jag bl.a. att utkomststödet borde höjas. Tack 

och lov hade jag några månader senare möjligheten att påverka regeringens 

handlingsprogram och nu kan vi se resultatet.  

I lagförslaget, som vi nu har på bordet, finns det flera förbättringar för 

ålänningar som har hamnat i ekonomiska svårigheter. Vi ska komma ihåg att 

utkomststödet är en tillfällig hjälp som tryggar grundläggande utkomst och 

att socialarbetaren som handlägger ärendet ska hjälpa klienten att finna lös-

ningar på inkomstproblem och ge stöd så att klienten kan bli sysselsatt. För 

det första är det bra att klienten även på Åland kan få svar på sin anhållan på 

utkomststöd inom sju arbetsdagar. I brådskande fall även tidigare. Land-

skapsregeringen har föreslagit att utkomststödets grundbelopp ska vara tio 

procent högre än motsvarande i riket. Det är mycket bra för maten är betyd-

ligt dyrare här och det är sällsynt att butikerna säljer mat för halva priset när 

sista försäljningsdag närmar sig. Det är även bra att 20 procent av barnbidra-
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get får klienten behålla själv samt hela ensamförsörjartillägget som är 50 

euro per barn per månad. Detta är förbättringar som bara finns på Åland och 

kommer att betyda mycket för ensamförsörjare på Åland.  

Det som jag länge har efterlyst och som nu är med i lagen är att klienterna 

borde få behålla lite av de löneinkomster som de har, dvs. minst 20 procent 

eller högst 150 euro i månaden vid beräknande av utkomststöd. Det är ett vik-

tigt instrument vid uppmuntrande till arbete. I mitt arbete som socialkurator 

kom jag i kontakt med många personer i ekonomisk kris på grund av sjuk-

dom. Jag önskade då och även nu att socialen skulle ge mer frikostigt före-

byggande utkomststöd vid kriser.  

Det är nämligen så att om klienten t.ex. har amorteringar av lån räknas de 

utgifterna som om klienten skulle ha pengarna kvar i börsen. Om man från 

socialens sida inte hjälper till hamnar klientens räkningar till fogden och för 

en sjuk eller funktionshindrad person får detta mycket negativa konsekven-

ser. Kommunerna på Åland har genom tiderna budgeterat bara några tusen 

euro till förebyggande utkomststöd. Alltså utkomststöd som ska beviljas vid 

t.ex. kriser så att familjen inte blir utkomststödstagare och utslagen i längden. 

Det är bra att förebygga med utkomststöd, det är preciserat i 13 § så att klien-

ternas rättsskydd tryggas.  

Till sist, herr talman, vill jag berätta vad denna lag betyder för en ensam-

stående förälder med två barn som är under tio år. En familj där föräldern 

inte har någon inkomst utom barnbidrag och underhåll. Det betyder att fa-

miljens godkända utgifter enligt utkomststödet räknas till 822,10 plus boen-

dekostnader. Det är alltså det som är godkända utgifter. Dessutom räknas av 

barnbidraget och ensamförsörjartillägget 100,60 till förmån för familjen. I 

det nuvarande lagförslaget är utkomststödets grunddel för samma familj 

1 019,97 euro, med andra ord sagt 197,87 euro mer i månaden. Dessutom rä-

knas hela ensamförsörjartillägget som en icke-inkomst. Detta betyder 50 euro 

mer i månaden än förut. Med andra ord kan en familj med en ensamstående 

förälder och med två barn under tio år få 247,87 euro per månad mer än idag 

och familjens inkomster ligger ordentligt under utkomststödets grunddel. Jag 

kan ärligt säga att jag är väldigt glad för att vi med denna lag kan förbättra de 

fattigas situation på Åland. Tack, herr talman! 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! En kedja är inte starkare än sin svagaste länk. Så är det lite med 

samhället också. Det betyget kan man sätta i ena eller andra ändan. I den rika 

ändan har vi ett fantastiskt högt betyg. Vi har en BNP per capita som är bland 

den högsta i världen, få regioner har så låg arbetslöshet osv. trots att vår till-

växt inte är så dramatisk.  

De flesta indikatorer är positiva när det gäller i den rika ändan. I den fat-

tiga ändan finns det en myntets baksida och det är enligt en liten undersök-

ning från några år sedan 13 procent av befolkningen som lever under fattig-

domsgränsen. Till stora delar kommer de i åtnjutande av de här förmånerna 

som nu drastiskt förbättras.  

Även om man trots det i en sådan situation inte känner tillfredsställelse är 

det här absolut välkommet. Det här måste vara något som alla tycker att är 

bra när det gäller sakpolitiskt. Jag förundrar mig lite när det gäller självsty-

relsepolitiskt. Vi har just haft ett ärende där vi konstaterade att vi nu ska 

börja bedriva politik. Vi ska ha egen beskattning och bestämmelser osv. Efter 
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ett klubbslag kommer nästa ärende där vi ska sluta föra politik. Vi ska bara ta 

vad som kommer från Finland och förlita oss på att behovet av det här poli-

tikområdet är precis lika i Finland som på Åland. Det har jag svårt att tro, jag 

har lika svårt att tro det som när det gäller beskattningen. Det är minst lika 

stora skillnader på Åland och i Finland när det gäller det här som när det gäl-

ler beskattningen.  

Att ta den här bestämmelsen, att ändringarna i rikslagen ska gälla i land-

skapet automatiskt tycker jag inte att vi ska göra. Varför ska vi inte ta ansvar 

för att föra en politik i det här politikområdet i alla lägen när vi gör det i be-

skattningen.  

Också trygghetssystemen är något vi ska ta ansvar för, något som vi intres-

serar oss för och som vi aktivt driver på förändringar och förbättringar. Inte 

ska vi bara bläddra till facit och lösa uppgifterna med det. Däremot ska vi 

följa med vad som händer och sker väster och öster om oss. Jag motsätter 

mig automatiken. Då ska vi väl snarare överväga att ge bort behörigheten om 

vi inte är intresserade av den. Det är någonting som passligt nog finansut-

skottet ska fundera allvarligt på. Varför ska vi inte ta ansvar för den här poli-

tiken, varför ska vi inte ta ansvar för den här ändan av vårt samhälle när vi är 

så ivriga att ta ansvar för den andra ändan. Som sagt, i övrigt så stöder vi 

framställningen. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Ltl Danne Sundman brukar ofta lite nedlåtande tala om 

facit, men nu har vi en alldeles egen facit här. Hur det har varit genom 

åren, att vi har släpat efter, att vi har haft ett lägre utkomststöd på Åland 

än vad vi har haft på fastlandet. Det är inte ett så jättehögt betyg. Det 

har varit en målsättning att i barnskyddslagen, i handikappservicelagen 

och i utkomststödslagen, grunderna i hela socialvården, att de uppdate-

ras automatiskt så att vi inte börjar släpa efter. Sedan kan man välja ak-

tivt att inte ta förändringarna. Facit som vi själva har är underkänt, to-

talt underkänt, när det gäller den här lagstiftningen. Skelettet i lagen är 

delvis från riket, men det är oerhört mycket självstyrelsepolitik i den här 

utkomstlagen, ensamförsörjartillägget, hur vi grupperar hushållen, hur 

vi ser på barnen, det finns otroligt mycket självstyrelsepolitik i den här 

lagen. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Håller man på med någonting, ett yrke, ett intresse, i det 

här fallet lagstiftning, och så konstaterar man att man inte har varit så 

framgångsrik, att man inte har varit så duktig, så finns det två sätt att 

göra, man låter någon annan göra det och slutar med det, eller så för-

bättrar man sig och sköter sitt värv lite bättre. Jag är för det senare, om 

det är så att vi har släpat efter och om vi har haft en dålig politik så ska 

vi förbättra oss. Vi ska inte ge bort det här till Finlands riksdag. Då ska 

vi vara försiktiga när vi sedan vill ha en massa behörighet, om vi inte kan 

sköta om det här.  

Är det bara för att det är besvärliga saker? Det tycker jag inte. Det här 

är minst lika viktigt. Återigen, en kedja är inte starkare än sin svagaste 

länk. Då måste man också intressera sig för den svaga länken. Lagtinget 

ska fortsättningsvis ta ställning till sådana här ändringar, både upp och 
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ner. Vi kan hamna i väldigt olika situationer med Finland och Åland i 

socialpolitiken, vilket vi har idag om vi tar en ögonblicksbild. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Talman! Vi har behörigheten, men faktum kvarstår, vi har inte uppdate-

rat lagstiftningen. Den har släpat efter. Jag ser, fast man tar delvis blan-

kettlagstiftning, hur otroligt mycket arbete det är och vad tidsdrygt det 

är. Det är ett enormt arbete bakom en blankettlagstiftning. Det är smart 

att ta skelettet, grunderna, och sedan välja vad man vill göra för självsty-

relsepolitik. Det är dumsnålt att diskutera som ltl Sundman, sätt resur-

serna där vi kan göra självstyrelsepolitisk skillnad för ålänningarna. Det 

ska vi absolut göra, det är vi eniga om. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det kan säkert vara så att självstyrelse många gånger är 

lite dumsnålt. Det är säkert billigare att helt avskaffa självstyrelsen och 

bli ett vanligt län i Finland. Det finns många synergieffekter som kan 

uppnås, med en massa småskalighet som kommer bort, dubbla pension-

er osv. Så kan inte vi i Ålands lagting diskutera utan vi måste se en nytta 

med att bedriva politik och ta ställning till de ändringar man gör i politi-

ken och inte bara för att vi har varit dåliga på det här ge bort det till nå-

gon annan och sluta med det. Vi måste kunna förbättra oss. Jag ser de 

argument som socialministern rabblar upp som argument för min linje. 

Behörigheten ska vi använda och ha kvar, det är väl andra saker då som 

vi kan lämna bort. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Herr talman! Jag har förmånen att jag har arbetat 20 år på Åland och tio 

år i Sverige och Finland. Åland har varit den svagaste länken om man 

pratar om svag länk. Det har varit väldigt pinsamt att informera om lag-

stiftningen, när man måste säga att det här inte gäller på Åland och det 

här gäller inte på Åland, nej du får inte det här för vi har det inte på 

Åland. Då har Ålands landskapsregering i 20 år, åtminstone den tid som 

jag har bott här, haft möjligheten att ha bättre lagstiftning än i riket, 

men det har man inte haft. Det är den här landskapsregeringen som har 

gjort förbättringarna. Jag tror inte att klienterna håller med ledamot 

Sundman i den här saken, att vi ska ha egna lagstiftningar som inte 

uppdateras. Intresset har inte funnits och man kan inte lita på det. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Ltl Sundman säger inte att lagstiftningen inte ska uppdat-

eras, Sundman säger att lagstiftningen ska uppdateras av Ålands lagting. 

Vi ska prioritera politikområdet på ett annat sätt än vad det har gjorts på 

de senaste 20 åren, när man har haft andra värderingar än vad åt-

minstone jag har haft och en stor del av det här lagtinget. Det är det som 

har varit fel, man har helt enkelt fört fel politik. Det har varit en mans-

dominerad, feodaldominerad inställning bland politiker till det här. Det 

måste vi ändra på. Vi måste ta oss an det här politikområdet, intressera 

oss för det och driva en politik och se till att vi förbättrar och förändrar 
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vår lagstiftning och inte bara ta för givet att vi inte kan och att det blir 

dåligt om vi inte låter Finlands riksdag göra det här i stället. Vad är det 

för inställning? Är det liberalernas inställning? 

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Herr talman! Ja, min inställning är att de fattiga ska ha mat på bordet 

och de ska kunna lita på det. Hela sociallagstiftningen hänger ihop, 

sjukpenningar, alla förmåner man får från FPA, man kan inte bara 

plocka en bit av kakan och göra någonting annat med det. Nu har man 

haft basen som rikets lag och förbättrat den. Det är jättebra för ålän-

ningarna. Man ska inte gå bakåt, man ska gå framåt och det här är rätta 

vägen. Tack! 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Som politiker, som lagtingsledamot, som folkvald på 

Åland bör man ha lite större självförtroende än vad liberalerna nu visar. 

Nog måste vi tro på vår egen förmåga, vi måste framför allt tro på ålän-

ningarnas förmåga att välja hit politiker som har rätt uppfattning och 

som intresserar sig för den saken. Att det automatiskt blir bättre och för 

all framtid blir bra om Finlands riksdag får göra saker och så automa-

tiskt ska det införas på Åland. Det är ingen lämplig inställning att ha i 

Ålands lagting, överhuvudtaget, fast det är helt okey, vi lever i ett fritt 

land, men det är olämpligt rent av.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Katrin Sjögren 

Herr talman! För det första så handlar det inte om att överge någon behörig-

het. Vi har behörighet fullt och fast, vi har en alldeles egen utkomststödslag-

stiftning på Åland. Redan 1994 delade man in barnen på ett speciellt sätt, 

hushållen på ett speciellt sätt. Det vi har sagt är att den uppdateras när den 

moderniseras automatiskt om vi inte väljer, det är mycket lättare att välja då, 

att man inte gör uppdateringen, än att vi släpar efter på det viset som vi har 

gjort.  

Jag skäms inte en sekund, inte en sekund, över varken ÅHS-lagen eller ut-

komststödslagen. Det är en alldeles egen åländsk lagstiftning. Det handlar 

här också om hållbar utveckling. Man tar vara på den kompetens och kun-

skap som finns på andra ställen och så nyttjar man den och så gör man den 

till en alldeles egen åländsk självstyrelsepolitik. Det har vi gjort i ÅHS-lagen 

och det har vi gjort i utkomststödslagen.  

Jag tänkte säga några saker om, jag hann inte i replik, pensionärer och fat-

tiga folkpensionärer. Där utnyttjar vi just det här systemet, med förebyg-

gande utkomststöd, det här egna stödet som vi införde. Där hade vi en helt 

egen lagstiftning för ett pensionärsstöd, men sedan gick Finland in för att in-

föra garantipension fr.o.m. 1 mars. Det har man gjort och det visar sig att ga-

rantipensionen är på samma nivå som vi lade vårt förebyggande utkomststöd, 

där var vi också före. Att sedan höja på det betyder att då kan man mista bo-

stadsbidraget. Det är ett väldigt komplext system. Åland har inte behörighet 

när det gäller bostadsbidrag för pensionärer, det är rikets behörighet.  
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Några saker om jämställdhetsresonemanget. Det skulle vara jätteintressant 

att riktigt gräva i det, det här med sysselsättning och vem som lyfter utkomst-

stöd. Jag tror att det finns flera svar på den frågan, varför det är som det är. 

Ett svar kan ha att göra med skolan, hur skolan fungerar idag och hur delvis 

pojkar riskerar att bli marginaliserade i skolan. Där gjorde förra landskapsre-

geringen ett jämställdhetsprojekt i skolan och det har den här landskapsrege-

ringen följt upp med ett jämställdhetsprojekt i barnomsorgen. Det handlar 

om jämställdhetspolitik i ett långt perspektiv. Jämställdhetsperspektivet har 

varit väldigt lyckat i barnomsorgen.  

Också det här med att man pratar om mannen som det extrema könet är 

en ganska intressant teori. Mannen är i toppen av samhällspyramiden, inom 

politiken, näringslivet, idrottslivet, men mannen är också överrepresenterad i 

botten av samhället, längst ner på pyramiden, med missbruk, ensamhet och 

självmord. Det finns ganska intressanta teorier om det här. Landskapsrege-

ringen har också med olika steg, med små steg, försökt få fatt i det här. Vi har 

ett projekt med ungdomslots, vi har Katapult, i AMS har vi ett projekt där 

man ska underlätta unga människor att välja yrke och välja rätt studier. Vi 

har också den här nya ÅHS-lagen, de här unga människorna som riskerar att 

falla mellan stolarna har en egen paragraf. Studerar man inte, eller jobbar 

man inte har man också rätt till hälsofrämjande verksamhet och rådgivning. 

Det handlar om att jobba på många fronter.  

Den här frågan har också en annan dimension, det handlar om marginali-

sering och utanförskap. I samma veva som man pratar om fattiga, kvinnliga 

folkpensionärer har man ett uttryck som direkt översatt är ”bakre kammarens 

pojkar”, alltså de här männen som lever i glesbygden, har tagit över ett litet 

jordbruk, en liten gård och man kan inte försörja sig och man riskerar också 

att marginalisera sig. Det finns många viktiga samhällsfrågor som inte är rik-

tigt lätta att få fast med en enda åtgärd. Det är saker som man måste ta med 

sig som politiker och fundera, som vicelantrådet brukar säga ”vem blir glad 

av den här lagen”. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det här med pensionärer på Åland som lever under den 

relativa fattigdomsgränsen gick vid just 1 000 euro. Socialdemokraterna 

hade redan den uppfattningen, när regeringen kom med det här försla-

get om förebyggande utkomststöd, att det var för lågt. Följaktligen tyck-

er vi inte heller att den här s.k. garantipensionen är tillräcklig, särskilt 

inte när inte några andra stöd har justerats och när vi inte har allmän 

tandvård på Åland och flera andra sådana saker. Min uppfattning är att 

det är en lite övertolkning av utkomststödslagen, att man säger att det 

bara ska vara tillfälligt. Ja, det är vad man kanske vill, men lagen för-

hindrar inte ett mera kontinuerligt stöd. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras 

till finansutskottet. 

Föredras 

7 Strategi för den åländska skärgårdens trafiksystem ”Kortrutt 2011” 

Landskapsregeringens meddelande (M 3/2010-2011) 
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Enda behandling enligt 51 § 2 mom. lagtingsordningen kan lagtinget besluta att med-

delandet skall hänskjutas till utskott om ärendet prövas vara av synnerligt vikt. Beslutar 

lagtinget att inte remittera ärendet antecknas det till kännedom. Talmannen föreslår att 

ärendet nu upptas till diskussion och att lagtinget först efter avslutad diskussion tar 

ställning till om meddelandet skall hänskjutas till ett utskott eller inte. Kan förfarings-

sättet godkännas? Godkänt.  

Diskussion.  

Minister Veronica Thörnroos 

Herr talman! Bästa lagtingsledamöter! Vid ett allmänt trafikmöte i Kökar den 

24 oktober 1959 uttalades en önskan om att trafiken Kökar-Mariehamn skulle 

ledas över Föglö genom att väg skulle byggas från Sommarö by till en vik väs-

ter om Algersö och båt insättas härifrån till Kökar. Det är ett önskemål som 

senare meddelades landskapsstyrelsen och som omfattades av 301 Kökarbor 

över 21 år, eller 95 procent av den röstberättigade befolkning och motivera-

des på ett antal olika punkter. Den första punkten var att man inte ville åka 

via Sottunga längre. Restiden Kökar-Mariehamn förlängdes i och med att 

Föglöfärjan började trafikera Sottunga. Det andra var att man ville ha en 

snabbare färjförbindelse och därigenom komma snabbare till Mariehamn. 

Den här historieskrivningen visar att de tankegångar och de visioner som 

fanns redan 1959 delvis lever kvar, dvs. man vill ha snabbare transporter, 

man vill ha säkrare transporter. 

Herr talman! Ledamöter! Landskapsregeringen presenterar nu sin strategi 

för den åländska skärgårdens trafiksystem under rubriken ”Kortrutt 2011”. 

Det som vi har haft i åtanke när vi har tagit fram strategin är att vi vill se 

Åland som en helhet. Landskapsregeringens bedömning är att både stad, 

landsbygd och skärgård är lika viktiga komponenter och skapar tillsammans 

ett vårt Åland. Trots att regionerna till sin karaktär är olika så är det land-

skapsregeringens bedömning att alla tre regioner bör ges möjligheter för att 

kunna utvecklas livskraftigt och därigenom blir summan större än 1 + 1 + 1, 

dvs. summan blir 4-5, Åland är större än Åland.  

I inledningen till vårt meddelande skriver landskapsregeringen ”Skär-

gårdstrafiken är inte bara trafik. Den är förutsättningen för all annan verk-

samhet. Ett utvecklat trafiksystem i form av kortrutt ger skärgården och 

därigenom hela Åland nya utvecklingsmöjligheter där skärgården trots sitt 

insulära läge blir en allt mer integrerad del i det åländska samhället utan 

att för den sakens skulle tappa sin särprägel.”  

Vi ser idag ett antal hotbilder riktade mot skärgården. Den första rent kon-

kreta är landskapets ekonomi. Vi vet vi som sitter här i lagtinget och ni som 

lyssnar att det offentliga Ålands ekonomi har dalat med 26 procent de senaste 

åren och det syns också och får efterverkningar i skärgårdstrafiken. Vi arbetar 

målmedvetet på att minska kostnaderna inom segmentet personal, men även 

inom drift och underhåll på alla upptänkliga sätt.  

En annan hotbild som vi noterar är bränslepriset, där världsekonomin spe-

lar in. Det är faktorer som vi på intet sätt kan påverka. Vi vet att med den tur-

lista som vi har idag behöver våra fartyg i snitt sju miljoner liter bränsle och 

för varje cent som bränslet stiger så är det en direkt merkostnad på 70 000 

euro för landskapet. Det är därför som kortrutt är så viktigt. Kortrutt innebär 

ett förändrat trafiksystem med kortare färjpass, färre angöringshamnar och 

lägre driftskostnader.  
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Ledamöter! Jag kommer i min presentation inte att gå in exakt på detaljni-

våer och förklara varför ett streck går på ena sidan av en holme eller en an-

nan. Blir vi för detaljerade i den övergripande planen tappar vi helhetsstruk-

turen. Självklart har parlamentet möjligheter att själv välja sina inlägg, men 

det är en rekommendation som jag ger. Vad gäller meddelandets karaktär har 

det inte skett några större förändringar vad beträffar geografin. Den ser lika-

dan ut som den gjorde 1959 när Kökarsborna lämnade in sin skrivelse, men vi 

har valt att ta ett helhetsgrepp och försökt se möjligheter till olika delprojekt 

och att de delprojekten sedan passar in i det slutgiltiga pusslet, att varje del 

matchar längre fram.  

Vi har också föreslagit att de investeringar som ger betydande inbesparing-

ar är de som först bör aktiveras. Vi har också tittat lite i backspegeln och fun-

derat på vad vi kan lära oss av andra utredningar som har gjorts. Jo, vi har 

lärt oss att vägtrafiklagen 7 kap. 46 §, som tidigare har varit allenarådande 

vid dylika projekt, inte längre är det. Vägtrafiklagen som sedan 1940-talet har 

givit rådet helt kompletteras nu med Nordens, kanske Nordeuropas sträng-

aste vattenlag. Man måste kanske beakta andra saker än vad man gjorde tidi-

gare.  

Det har föranlett oss att föreslå i meddelandet att man tillsätter en projekt-

grupp som arbetar externt. Projektgruppen bör ha byggnadsteknisk kompe-

tens, den bör också ha miljökompetens, ekonomi, nautik och logistik. Att man 

helt enkelt har ett team som arbetar målmedvetet och aktivt framåt. Vi måste 

glömma tiden när vi trodde att tjänstemännen kunde göra det här lite vid si-

dan av. Komplexiteten i vårt samhälle gör att det måste sättas resurser i pla-

neringsskedet för att vi ska kunna komma vidare.  

Det som också är minst lika viktigt är att det finns en bred politisk förank-

ring. Jag tror inte att vi kommer att nå ett resultat där alla tycker exakt lika-

dant, men en övervägande majoritet behöver åtminstone göra det därför att 

de projekt som vi talar om omspänner en tidsperioden 10-15-20 år och det 

betyder att det kommer att ske flera val under den här tiden.  

Det som också är nytt är att vi för ett resonemang kring privatfinansiering, 

det som förkortas PPP, Public Private Partnership, på svenska Offentlig pri-

vat samverkan, där vi tror att det finns en klokskap i att använda sig av en ex-

tern finansiering. Med extern finansiering menar jag alltså privat kapital. Vi 

skriver också i vårt meddelande att ett PPP-projekt ska vara samhällsekono-

miskt lönsamt, prioriterat, välavgränsat och tillräckligt stort för att medge to-

talansvar för såväl byggande som drift och underhåll. Projekten bör medge en 

avtalstid av en sådan längd, 20-30 år, så att livscykelfokus kan uppnås. Pro-

jekten bör ha ett långsiktigt politiskt stöd över partigränsen för att undvika 

problem mellan mandatperioder.  

Sedan är det också av största vikt att man gör en effektiv riskanalys och 

funderar på vem som tar riskerna och i hur stor utsträckning. Det här föreslår 

vi. Fördelen med ett PPP-projekt är att politikområden som annars ställs mot 

varandra lite kan neutraliseras där. Det är alltid så att politik handlar om pri-

oriteringar och var pengarna ska sättas och det är inte alldeles enkelt alla 

gånger att medvetandegöra hela Ålands befolkning på det behov som finns i 

skärgården. Därför tror vi att privatfinansiering kan vara ett bra alternativ 

här och bör utredas närmare.  

Jag vill också påtala, jag vet att ni har läst det här väldigt noggrant, men för 

den som kanske inte har hunnit hela svängen, att de kostnader som finns 
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medtagna här, ska ses som schablonkostnader, närmast för att projekten ska 

kunna jämföras någorlunda med varandra. Kostnaderna ligger i dagsläget i 

realtid. Ju längre fram man kommer i den här processen desto mer detalje-

rade kostnader kan man få fram.  

Jag tänkte nu att jag helt kort går igenom lite hur vi har funderat kring det 

här och sedan så överlåter jag ordet till er andra och är förstås villig att lyssna 

noggrant.  

Ni ser en kartbild som också finns i meddelandet, som visar hela den 

åländska skärgården. Det här borde ses ganska bra. Jag börjar uppe i det 

nordöstra hörnet, Åva-Jurmo. Där har vi det projekt i kortruttsmeddelandet 

som hittills har kommit längst. Det är där vi konverterar en frigående färja till 

vajerfärja. Kostnaden för det projektet ligger runt fyra miljoner och vi räknar 

med att kunna ha det här inbesparat på ungefär 8-10 år. Vi kalkylerar med 

driftskostnader på ca 400 000, vi halverar driftskostnaderna. Där har vi 

kommit så pass långt att det borde kunna bli en förväntad byggstart under 

nästa år under förutsättning att lagtinget beviljar medel. De strecken som är 

med grön färg är befintliga farleder som redan finns och trafikeras, de som är 

med gul färg är det som är under planering.  

Nästa steg i vårt tankemönster är att fortsätta den utbyggnad som i dagslä-

get finns ungefär här, så att vi får ett linfärjepass mellan Härö och Lappo 

nordöstra udde. Där finns det två olika alternativ som vi jobbar med i dagslä-

get. Sedan är det tänkt att man transporterar sig ner över Lappo och kommer 

till Lappos södra udde där ni ser två alternativa möjligheter som vi har tagit 

fram i dagsläget. Sedan får undersökningarna visa vilka som är det lämplig-

aste. Miljölagstiftning kräver också att det finns flera alternativ. Att bara 

komma in med en miljötillståndsansökan på ett alternativ låter sig inte göras, 

helt enkelt för att man inte får den godkänd. Här är det tänkt att det ska fin-

nas en frigående färja. Där beräknar vi att vi kan förkorta restiden med ca 35 

minuter för det frigående fartyget. Vi har kvar färjlinjen till Hummelvik.  

Nu tar jag Vårdö här emellan. På Vårdö sidan planerar vi en bro över Prä-

stösund, en bro som vi i det förslag som ligger här är på 18 meters frihöjd. 

Huruvida det sedan finns möjlighet att sänka den eller höja den om så krävs, 

får vidare undersökningar visa.  

Mellan Enklinge och Bärö har vi inlett och jobbar med en miljökonse-

kvensbedömning. I dagsläget trafikerar det frigående fartyget Enklinge-

Kumlinge, det som är norra linjen, plus att det finns ett mindre fartyg för in-

tern trafik mellan Enklinge och Kumlinge. Där hoppas vi att kunna få bygga 

en vajerfärja. Därigenom kommer huvudfärjan inte att angöra Enklinge per 

automatik utan ”bara” Kumlinges norra hamn.  

Går man sedan ner längre söderut så är målsättningen på sikt att vi ska få 

ett färjfäste på Seglinge södra. Jag tror att det är ett av de projekt som kom-

mer att komma ganska sent. Där finns fördelar i att när bron över Prästösund 

är byggd kan man flytta de klaffar som finns där till Seglinge så att man kan 

höja kapaciteten.  

Det som däremot är intressant i tidigare tidsskede är ett nytt färjfäste på 

Sottunga västra. Det lämnar en öppning för ett antal olika alternativ huruvida 

man fortsätter att trafikera Överö och om tvärgående faktiskt ska bli en riktig 

tvärgående linje, dvs. att den ska sammanbinda skärgården och inte bara 

vara en parallelltrafik till Långnäs hamn. På sikt är målsättningen att den ska 

”bara” förbinda norra och den södra skärgården, inte trafikera Långnäs.  
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Sedan kommer trafiken som rör Sottunga. Det finns också det alternativet 

att man tar Sottungatrafiken till Bänö i Föglö. Det är inget förhandsval för 

mig, men det är ett alternativ som man bör titta på i alla fall. Kökarstrafiken 

är den som ska sättas i gång så snabbt det bara låter göra sig. Om man sedan 

trafikerar Hastersboda eller Algersö är i det här läget ganska ovidkommande. 

Det beror precis på hur förutsättningarna ser ut när man gör noggrannare 

undersökningar på havsbotten, när man tittar på möjligheter till farleder och 

så vidare bortåt. Jag har ingen stark åsikt där, det som är billigaste och där 

man snabbast kommer fram är det alternativet som man borde ta.  

Det här kommer att påverka ganska mycket för Husö och Kyrkogårdsö. I 

dagsläget kan vi inte svara på hur vi kommer att lösa trafiken till Husö och 

Kyrkogårdsö för det är helt avhängiggjort av var färjfästet blir på Föglö. Blir 

färjfästet uppe vid Bänö eller blir det längre söderut. Landskapsregeringens 

målsättning är att få så korta färjpass som möjligt för det är där vi har möj-

lighet att minska ner kostnaderna i första hand.  

Sedan har vi det som vi har valt att göra. Vi har valt att se Kökarstrafiken 

sammankopplad, att se hela sträckan Kökar-Föglö-fasta Åland som en helhet. 

Att man inte planerar in någon form av projekt och sedan visar det sig att 

man inte klarar av det, att man inte har tillräckligt med prestanda för att få 

det att fungera hela vägen. Där har vi valt att använda det som redan har 

framtagits i kortruttsmeddelande 2005 och också tittat på andra alternativ.  

Jag tror, med det jag vet i dagsläget, men det är bara frågan om troende, 

eftersom undersökningarna inte är klara, men jag tror att det skulle finnas en 

klokskap i att bygga en bro över Spettarhålet och inledningsvis flytta färjfästet 

som ligger i Degerby och ändå trafikera Svinö. Därigenom kunde man få ner 

restiden upp mot tio minuter och det gör också att man kan ha en tätare tur-

lista än vad man har i dagsläget, om det finns behov av det. Det får framtiden 

utvisa.  

Nu tror jag att jag har fått med alla delar. Jag nämnde Husö och Kyrko-

gårdsö och Asterholma ska vi självklart inte glömma bort, på östra sidan av 

Lappo. Den kommer inledningsvis att skötas av lokalfärja till Lappo. I dagslä-

get går den Asterholma-Lappo-Torsholma. Ungefär så ligger täcket. 

När man gör ett sådant här stort arbete, som det här nu är, så är det inte 

bara att rita ett streck på en karta. Det här är de första stiften som är gjorda. 

Det finns inte några markägare som är tillfrågade, det är ingen som behöver 

vara orolig att vi på något vis kommer att köra över personliga intressen eller 

något sådant. Målsättningen är att verkligen få till stånd det här i en dialog 

med dem som berörs av det. Självklart kommer det att möta på motstånd, 

men det oaktat är detta den absoluta målsättningen, så ta det här för vad det 

är. Det här är en generalplan för skärgårdstrafiken.  

I nästa skede gör man en förstudie och en förstudie omfattar tekniska 

undersökningar, miljö- och ekonomibedömningar och först därefter när man 

har kommit så långt kan man göra en miljökonsekvensbedömning och en 

vägplan. När man sedan har fått acceptans för det då först är det frågan om 

en miljötillståndsansökan. När den är godkänd då först kan man börja bygga. 

Vad jag försöker säga är att om vi ska lyckas med det här är det viktigaste att 

vi har en projektgrupp som verkligen får tid och resurser att arbeta med det 

här. Då kan vi starta upp flera projekt och bygga på flera olika ställen samti-

digt för att inom en rimlig tidsrymd hinna med att få ner driftskostnaderna. 
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För det andra kan vi föra en konstruktiv dialog tillsammans och försöka 

komma framåt.  

Om vi inte gör någonting åt skärgårdstrafiken så kommer skärgården att 

dö. Det finns inte några möjligheter att vi klarar av de galopperande kostna-

derna som finns på ett rimligt sätt. Därför är det här så oerhört viktigt.  

Jag vill tacka för att det finns så många ledamöter på plats. Det är en sen 

timme och det har varit långa tunga dagar. Jag är villig att lyssna och ta del av 

de synpunkter ni har och jag hoppas att vi ska dra det här projektet framåt 

tillsammans. Tack! 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag vill tacka för en bra och inspirerande presentation av 

trafikministern. Hon både började och slutade med hur ärendet ska dras 

vidare med projektgrupp och förankring i de politiska partierna. Då blir 

min fråga hur den här förankringen ska gå till? 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Vad gäller förankringen till de politiska partierna så i min 

värld borde det finnas en politisk referensgrupp där man gör en avstäm-

ning en gång i månaden, varannan månad t.ex., eller när det kommer 

upp något nytt så att man känner hela tiden vad som är på gång. Det är 

vad som gäller lagtinget.  

Sedan är det ett oerhört stort arbete också att föra dialog med markä-

gare och kommunen. Hösten 2010 var vi ut från trafikavdelningen, en 

stor del av arbetet bygger på den information som vi fick. Vi besökte alla 

skärgårdskommuner och vi förde en dialog med kommunrepresentanter 

och vi förde en dialog med den vanliga lilla människan. Det är ungefär 

så vi har tänkt ta det här vidare. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Ja, jag skulle nog avråda från den modellen. Det handlar 

mera om hur det här ska förverkligas. Det är en förvaltningsfråga. Här 

ska vi besluta om vad som ska göras. Det här lagtinget under den här 

mandatperioden har i två sammanhang visat att vi kan göra breda poli-

tiska lösningar. Den ena gäller frågan om reform av självstyrelsesyste-

met och det andra det som gällde sexuallagstiftningens reformering. Jag 

tycker att regeringen borde dra några slutsatser av det. Om projektet ska 

ha framgång måste det föreligga breda politiska lösningar annars blir 

risken stor, en utredning till som den 1950 eller när det nu var och be-

folkningen minskar fortsättningsvis. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Det har inte varit min och landskapsregeringens avsikt att 

den parlamentariska referensgrupp som ska finnas, ska vara med aktivt 

i det rent operativa arbetet. Det är självklart en fråga för landskapsrege-

ringen. Däremot är tanken att man kontinuerligt ska få information. 

Processen går framåt, det går si och det går så, vi arbetar med det här. 

Det är viktigt, men där kan vi ha olika syn.  

Vad gäller utredningen var det en av många som har kommit från 

Kökar. Det visar också egentligen att det största hotet mot skärgården i 

dagsläget är om vi, som har fått det politiska förtroendet, inte klarar av 
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att samarbeta och ta vårt ansvar för att också ge den här regionen en 

möjlighet att bli en närande och växande region i det åländska sam-

hället. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Herr talman! Det var en bra presentation och jag tycker att det finns 

mycket där som är bra och därför tänkte jag höra efter hur det hänger 

ihop med projektledningen och referensgrupp. Vad har man för tidsplan 

att tillsätta projektledning och referensgrupp i det här fallet? 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Vad gäller projektgruppen är min målsättning den att den 

ska kunna tillträda, åtminstone två personer, efter att sommarsemest-

rarna är avslutade, i juli eller början av augusti. Vad gäller den politiska 

referensgruppen ser jag gärna att man kunde ha en överenskommelse, 

så att den speglar styrkan i parlamentet. Alla partier som finns represen-

terade i parlamentet finns i gruppen. Sedan får vi se efter valet 2011 var 

styrkorna finns. Gruppen arbetar vidare, kanske med andra personer. 

Man sitter inte som en person utan man sitter för att man representerar 

en vision som det parti man är medlem i arbetar för. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Herr talman! Jag tackar för löftet att projektledningen tillsätts. Vad gäl-

ler referensgruppen tror jag att det skulle vara bra att tänka på att det 

finns lite lokala förankringar ute i skärgårdssamhällena för att vara med 

och bereda väg. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Jo, visst ska det finnas en förankring ute i kommunerna, 

men ändå är det detta som lagtingsgrupperna själva ska besluta om, vem 

de vill sätta som sina medlemmar i den här gruppen. Hur den medlem-

men diskuterar med sin kommun eller med de andra medlemmarna, det 

är upp till var och en hur man gör det operativt. Nackdelen med att ha 

alltför många med sig är att det blir en huggsexa om precis allting. Bara 

en drar till sin egen kommun och det gör man inte för att man vill utan 

för att skärgårdstrafiken är en nödvändighet för överlevnad och därför 

är alla färdigt taggade, om kan säga så, när diskussionen inleds. Visst, 

men de politiska partierna väljer själva hur de formaliserar sin grupp. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag håller med trafikminister Thörnroos när hon säger att 

om man inte gör något åt skärgårdstrafiken så dör skärgården. Jag tror 

faktiskt att det är så och därför är det ett väldigt viktigt ärende, som vi 

nu behandlar. Vi hade förmånen, minister Thörnroos och jag tillsam-

mans med andra, att debattera det här i radion för någon vecka sedan. 
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Fortfarande förstår jag inte vad minister Thörnroos vill uppnå med detta 

meddelande i denna regeringsperiods sena timme.  

Jag förstår att man vill ha en projektledningsgrupp tillsatt. Den ska 

tillsättas i augusti. Eventuellt efter valet ska det tillsättas en politisk re-

ferensgrupp, hon menar antagligen en parlamentarisk referensgrupp. 

En projektledningsgrupp ska börja utan att vi har några politiska priori-

teringar. Så är det med det här meddelandet, ett smörgåsbord av allt 

man vill göra, men det finns inte några prioriteringar. Jag tror tyvärr, 

minister Thörnroos, att man inte kommer att komma någonstans med 

den här arbetshypotesen. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Det är helt korrekt som ledamoten Anders Eriksson säger, 

visst heter det parlamentarisk referensgrupp och visst ska den också till-

sättas så fort som möjligt. Orsaken till att man kan göra det och ska göra 

det är att det här är ett projekt som kommer att leva över en väldigt, väl-

digt lång tid. Att det här ska vara något smörgåsbord, visst är det mid-

dagstid nu, men det här är inget smörgåsbord. Det här är konkreta re-

sultat och läser ledamot Anders Eriksson prioriteringarna finns de här 

som landskapsregeringen har gjort. Vad jag har försökt säga är att vi 

inte bara kan dra ett streck på kartan och tro att vi kan arbeta utifrån 

det. Det är inte lagligt helt enkelt. Det är det problemet som det stupade 

här på tidigare. Man valde ut ett projekt och sade att precis så här ska vi 

göra och vi har ingen lagstiftning som möjliggör det. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

När det gäller det här med parlamentariska referensgrupper har jag trott 

på det länge. Det är helt riktigt att det här är ett projekt som kommer att 

ta lång, lång tid att förverkliga så det är helt naturligt att vi ska ha en 

parlamentarisk referensgrupp. Tittar vi på de parlamentariska referens-

grupper som har funnits under den här mandatperioden, t.ex. om jord-

förvärv, näringsrätt, hembygdsrätt osv. hade vi en parlamentarisk refe-

rensgrupp som jobbade väldigt effektivt och kom fram med ett bra resul-

tat, men vi har inte haft någon regering som har verkställt dem. Det är 

väldigt viktigt att om vi ska komma framåt med det här måste det finnas 

prioriteringar från en fungerande regering. Nej, minister Thörnroos, det 

går inte att dra ett streck på en karta, jag är mycket väl medveten om att 

det är betydligt mera komplext än så. Jag vill inget illa med mina frågor, 

absolut inte. Jag håller med om grundtanken att gör vi inte något så dör 

skärgården. Jag är rädd att det här blir en diskussion utan att det kom-

mer dess mera ut från det. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! De prioriteringar som finns i meddelandet, som jag och 

regeringen anser att vi måste prioritera ännu snabbare är Åva-Jurmo-

projektet som ingår där. Det börjar vi bygga nästa år om parlamentet 

beviljar pengar. Vi fortsätter med miljökonsekvensbedömningen mellan 

Enklinge-Kumlinge. Vi går vidare med de förundersökningar som har 

gjorts för en bro över Prästö-sund. Samtidigt börjar vi titta på alternati-

ven vad gäller trafiken Kökar-Föglö. Vilka hamnar ska vi ha där och hur 

kommer vi sedan vidare från Föglö till fasta Åland. Det är där priorite-



  

1370 

ringarna måste ligga allra först. Det finns i meddelandet beskrivet, men 

det är möjligt att vi har varit för otydliga. I så fall ber jag att få komplet-

tera det. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Leo Sjöstrand, replik 

Herr talman! Det var en bra presentation av meddelandet och jag önskar 

faktiskt landskapsregeringen lycka till med sitt fortsatta arbete. Det är 

ingen liten bit att börja med och det svåra är att se var man ska börja 

och vad som kommer först. När presentationen gjordes nämndes inget 

om trafiken fortsatt från Kökar till Galtby. Det finns inte med på kartan, 

men det står i meddelandet så jag hoppas att det är meddelandet som 

gäller. Ett ganska stort problem på södra linjen är trafiken på Husö och 

Kyrkogårdsö, som måste lösas samtidigt. Södra linjen är ingen lätt bit 

att börja med så jag önskar lycka till åt er som sitter kvar i nästa lagting. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Det var lite svårt att höra allting, det var någonting med 

ljudet. I det meddelande som finns presenterat finns det självklart en 

trafik mellan Galtby och Kökar. Hur ska Kökar annars överleva som en 

region? Däremot säger vi ingenting om hur ofta fartygen ska gå och med 

vilka tider. Det mest logiska är att det finns ett fartyg som trafikerar 

Kökar-Galtby och ett annat som trafikerar Kökar-Föglö och att man se-

dan flyttar ut färjfästet från Degerby som ligger mitt i smeten och flyttar 

det under förutsättning att man får bron över Spettarhålet byggt först 

och trafikera på Svinö. Det finns ganska många tankar, men det är som 

mina tjänstemän säger att grundkartan är en sak som vi har gjort det, 

men vid mer än ett tillfälle har man stött på överraskningar i naturen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Margaret Lundberg, replik 

Herr talman! Det är bra att vi har fått en början och jag hoppas verklig-

en att det ska bli något av det här. Jag delar minister Thörnroos syn-

punkter om att man bör titta till helheten och att bitarna ska passa in i 

varandra. Det är väldigt viktigt så att man inte slösar med de resurser 

som vi har, som ändå är knappa. Det jag vill lyfta upp som är väldigt bra, 

det som har gjorts tidigare, är att vi har fått en lokaltrafik. Vi ser hur 

nödvändig den är och vi behöver bygga ut den. Jag tänker på Åva-Jurmo 

och också Lappo. Det jag funderar över och som jag är lite tveksam till 

vad gäller Lappo är om man faktiskt ska ha en linfärja, om det inte finns 

någon som helst möjlighet att bygga bro dit om man ska ha trafiken från 

hela Brändö att sedan gå till Lappo. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Jag tackar för det stödet. Det borde jag ha gjort med de 

andra också. Jag var lite oartig där. I den bästa av världar borde man na-

turligtvis planera in en bro mellan Torsholma-holmarna och Lappo, 

men det är i varje fall en bro som blir över en kilometer lång och det 
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känns inte riktigt realistiskt att lägga fram det förslaget. Ett linfärjepass 

som blir 750 meter är helt rimligt och det borde vi kunna leva med och 

acceptera i Brändö. Det är en avsevärd, avsevärd förbättring i så fall 

jämfört med hur vi har det idag och det är också mycket billigare än den 

trafik vi har idag. Kanske på sikt att man kan tänka sig en bro, men jag 

tror inte att det är realistiskt i dagsläget och därför har vi inte heller lagt 

det förslaget. 

Ltl Margaret Lundberg, replik 

Herr talman! Jag har förstått att det är lite så, men jag tänkte att det 

skulle bli en flaskhals och att man borde fundera på det. Det är väldigt 

mycket trafik. När vi tänker fortsättningsvis på norra linjen så står det i 

meddelandet att man ska använda befintligt tonnage och att man ska 

behålla nuvarande turtäthet. Som ministern vet så är det ett bekymmer 

idag att Alfågeln inte räcker till och om man också ska dra bort tvärgå-

ende blir det betydligt mycket mera. Ska man då hålla samma turer? När 

man förkortar passen borde man ha möjlighet att öka turerna eller 

kommer det två separata färjor eller hur är det tänkt? 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! I de uträkningar som ligger till grund här har vi valt att 

använda oss av den turlista som nu gäller för att få en referens och också 

det tonnage som vi har i dagsläget. På sikt tror jag, om 10-15 år, att vi 

inte kommer att köra med de här fartygen längre, kanske vintertid. Jag 

tror att vi kommer att ha annan fartygstyp helt enkelt på grund av att 

det inte kommer att finns tillgång till fossilt bränsle. Det gör att det 

kommer att bli på ett annat vis. När vi har gjort uträkningarna har vi 

gjort dem på befintlig turlista. Det blir så svårt annars att få ett grund-

värde om man ökar på turtätheten. Självklart kan man köra många fler 

gånger om det finns ekonomi och behov till det, men vi har inte tagit till 

det i det här skedet ännu.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det är ett bra underlagsjobb för det vidare arbetet. Det ger 

goda möjligheter att komma framåt i realiteten. Ministern säger att eko-

nomin ska tas senare. På sidan 15 finns något sagt att det är svårt att 

räkna hem den ekonomiska nyttan av investeringen. De framtida kost-

nadsökningarna kan resultera i att det kan vara möjligt. Driftskostna-

derna idag ligger på ca 16 miljoner euro per år och de är stigande. En 

viktig ingrediens för att man ska kunna göra några direkta kalkyler är 

om man fortsätter med nuvarande trafik, vad är då reinvesteringsbeho-

vet, nya färjor framöver? Finns det något sådant underlag så att man 

bättre vet de ekonomiska möjligheterna i det här sammanhanget. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Om jag har varit otydlig på den punkten att ekonomin ska 

komma in i ett senare skede ber jag om ursäkt. Jag anser att redan i pro-

jektgruppen, som ska börja sitt arbeta i höst, måste det finnas ekono-

misk specialkompetens som sitter och räknar på olika saker. På sidan 
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sex skriver vi under rubriken Principer för det fortsatta arbetet: ”I första 

hand kommer de delprojekt som innebär betydande direkta driftsinbe-

sparingar, som finansierar investeringarna, att prioriteras. Därefter 

prioriteras de delprojekt som har en positiv effekt för flera regioner.” 

Vad sedan gäller ett nytt tonnage och investeringar i ett nytt tonnage har 

vi inte i det här skedet gjort kalkyler på. Vi vet att vi kommer att behöva 

nästan samma antal färjor. Vi ska konvertera till linfärjor, men de som 

blir vinningen är att färjpassen blir avsevärt kortare. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det är okey, men det är viktigt att om man ska komma vi-

dare med den politiska gången efter valet att man har de alternativkal-

kylerna för nuvarande system, vad det kommer att kosta framöver och 

vilka inbesparingar man sedan kan göra i det när man gör nyinveste-

ringarna. Det är naturligtvis alldeles grundläggande nödvändigt och där-

för är det viktigt att ni så fort som möjligt tar fram under sensommaren 

och höstens inledning det här reinvesteringsbehovet. De flesta andra 

siffror finns på plats så vi har här kunnat göra kalkyler någorlunda, men 

på den punkten behövs det ytterligare. De är naturligtvis svårare att kal-

kylera effekten på näringslivet och hur befolkningsstrukturen i skärgår-

den kommer att utvecklas under olika förutsättningar osv., men de här 

hårda siffrorna ska kunna ligga på bordet. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Jag delar helt ledamoten Roger Janssons uppfattning om att de 

ekonomiska siffrorna för reinvesteringsbehovet måste tas fram och det 

ska avdelningen få börja arbeta med här alldeles i rappet, om man kan 

säga så. Vad sedan gäller de sociala effekterna, hur det påverkar inflytt-

ningen, påverkar det näringslivet är svårmätbara variabler. Den enda 

hårda informationen som vi har där är ÅSUBs utredning från 2009 med 

regionala effekter av fast vägförbindelse till Föglö. Det är det enda som 

vi har i den vägen. Det finns mycket kvar att göra, de sticker jag inte alls 

under stol med. Vi ska se det här som en början och sedan ska vi fort-

sätta framåt tillsammans. Tack. 

Talmannen 

Replikväxlingarna är därmed avslutade. 

Ltl Torsten Sundblom 

Herr talman! Jag kan den åländska skärgården ganska bra, jag har den på 

näthinnan så jag behöver inte se på kartan i alla fall. Jag ska tacka nu för att 

kortruttsmeddelandet äntligen har kommit till lagtinget. När det gäller detal-

jer som ministern talade om i presentationen, ska vi inte måla fast oss i dem 

för då kommer vi aldrig någon vart. Vi ska se det i ett helikopterperspektiv, 

försöka att se det uppifrån, var kan vi göra, hur kan vi göra, vad kan vi göra 

bättre. Det är grunden.  

De utbyggnadsalternativ som nämns i meddelandet är till stora delar såd-

ana som har diskuterats många gånger tidigare. Liberalerna hade en arbets-

grupp som presenterade ett dokument i augusti 1992 med rubriken Framti-

dens skärgårdstrafik. Det är ett antal år sedan. Redan då, 1992, efterlyste li-

beralerna ett helhetsgrepp av trafiken, med en sammanvägning av olika mål-
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gruppers behov, anpassning av tonnage, sjöpass och vägar, turlistor samt 

ekonomiska överväganden som i ett långsiktigt perspektiv kan förbättra och 

förbilliga trafiken. Då efterlyste liberalerna en omläggning av trafiksystemet 

till kortrutt med en gångtid på ca en timme mellan ändhamnarna.  

Det meddelande som är underlag till dagens debatt uppfyller till stora de-

lar liberalernas trafiktankar från 1992 vad gäller färjrutterna. I flera olika an-

föranden under mandatperioden har jag nämnt en rad olika åtgärder som 

skulle förbättra färjtrafiken. Många av dessa är också medtagna i dagens 

meddelande. Meddelandet redogör för tre olika alternativ för de olika etap-

perna för kortrutten. Det är bra.  

Några av alternativen ger säkert orsak till oro bland fastighetsägarna på 

flera platser. Liberalerna anser att det är mycket viktigt att den fortsatta pla-

neringen av kortrutten sker i nära samförstånd med fastighetsägare och lo-

kalbefolkningen. Det får inte bli som det södra tunnelalternativet mellan 

Lemland och Föglö att markägare känner sig överkörda och projektet krasch-

landar. Jämför man alternativen på de olika deletapperna, som meddelandet 

tar upp så är det möjligt att se ett huvudalternativ för varje etapp. Det finns 

sträckningar där jag tror att det är möjligt att komma till en vägplan i samför-

stånd med markägaren, men samtidigt också några alternativ som kan bli 

problematiska när diskussioner med markägare ska föras. Det är t.ex. sådana 

ställen där fritidsbebyggelse är i nära anslutning till vägdragningarna som 

anges i meddelandet.  

På alla dessa platser är det mycket viktigt med en projektledning som kan 

sköta kontakterna till markägarna på ett för alla parter tryggt och säkert sätt. 

Vi ska vara medvetna om att det blir en hel del tung trafik så därför är det 

också nödvändigt att planera vägsträckningarna så att de dras utanför bykär-

norna. Vi har full förståelse för de markägare som inte vill ha genomfartstra-

fik mitt igenom bykärnorna och det är mycket viktigt att detta beaktas i den 

fortsatta planeringen. Alla fastighetsägare bör få känna att de är hörda och 

även delaktiga i planeringen av kortrutten.  

I meddelandet står skrivet: ”I första hand kommer de delprojekt som in-

nebär betydande direkta driftsinbesparingar som finansierar investeringar 

att prioriteras. Därefter prioriteras de delprojekt som har en positiv effekt 

för hela regionen”. Det är helt rätt resonerat. Som exempel kan nämnas att 

Doppingen, som trafikerar Åva-Jurmo, kostar enligt meddelandet 800 000 

per år. I meddelandet beräknas en utbyggnad till linfärja kosta fyra miljoner 

och en linfärja på det avsnittet beräknas kosta 400 000 euro per år att driva. 

Då är det ingenting att fundera på. Det är bara att bygga, inbesparingen är så 

stor.  

Hur tidsplanen ligger är det svårare att få en klar uppfattning om. I med-

delandet är förslaget till förverkligande indelat i tre steg, steg 1, steg 2 och 

steg 3. Det enda som klart framgår är byggstart Åva-Jurmo hösten 2012. Det 

är bra, men vad är följande åtgärd? Jag skulle önska att regeringen skulle 

göra en tidsplan som kunde följa lagtingets mandatperioder, dvs. fyraårspe-

rioder. Vad borde åstadkommas de närmaste fyra åren och vad det följande 

fyra åren osv?  

I meddelandet skrivs om att långsiktigt stöd över mandatperioderna är den 

viktigaste förutsättningen för utvecklingen av skärgårdstrafiken mot kortrutt. 

Ja, det är så det är. Då ska vi också planera för en längre tid än bara ett bud-
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getår i sänder. Då vore det lämpligt med mandatperioder och räkna över en 

tio-tolvårsperiod.  

För Jurmo-projektet planeras byggstarten 2012 och det är riktigt bra för 

där får man bort en driftskostnad. Följande satsning borde ha varit namngi-

ven och nämnts vara under planering och tillståndsförfarandet med planerad 

byggstart lämpligen när Jurmo-projektet närmar sig färdigställande. På detta 

sätt skulle tidsplan vara uppbyggd med en större satsning under verkställig-

het och en satsning under planering.  

Beslut som berör mångåriga satsningar måste hålla även efter val och rege-

ringsbyte. Det är viktigt. Det är samma partier, skillnaden är vilka partier 

som bildar regering och vilka som är i opposition. Om lagtinget är villigt att 

med en betryggande majoritet ta ett för kortrutten positivt beslut och med en 

förhoppningsvis rakryggad partihållning, dvs. att partierna står för samma 

åsikter i trafikfrågor efter ett val som före valet, då skulle framtidstro kunna 

skapas i skärgården. Det hoppas jag på och jag tror att det är möjligt.  

Det finns betydande samordningsvinster att göra om brobyggnader, för att 

ersätta linfärjorna, samordnas med delprojekt där det planeras nya linfärje-

pass. Som exempel kan nämnas Bärö-projektet som innebär att en linfärja till 

Enklinge samordnas med en bro över Embarsund. Det skulle innebära att lin-

färja och pontoner är möjliga att flyttas och därigenom sparas på investe-

ringskostnader. Det är det viktiga. Samordna och spara på investeringskost-

nader. Samma resonemang kan mycket väl användas på bron Prästö-Töftö 

och flyttningen av den linfärjan till någon annan rutt. Brobyggnad och väg-

byggnad är projekt som riktar sig till olika typer av företag som inte konkur-

rerar med varandra. Sådana projekt kan mycket väl verkställas samtidigt om 

finansieringen kan ordnas.  

Våra skärgårdsfärjor börjar bli gamla, många är över 25 år och småningom 

behöver de förnyas. Det är en investeringskostnad som bör vägas in vid prio-

riteringen av utbyggnaden. Ett nytt fartyg kostar säkert närmare 20 miljoner 

än 15 miljoner, om vi beställer det idag. Jag tror att genom att t.ex. flytta 

södra linjen till östra Föglö och koppla Sottungatrafiken på tvärgående skulle 

trafiken kunna bedrivas med en stor frigående färja mindre, utan att det 

skulle ge avkall på kapaciteten. Det blir så mycket kortare överallt och vi hin-

ner köra så mycket mera med samma färja. Det betyder att man borde kunna 

minska med en. Jag har räknat på det så jag vet att det är helt realistiskt. Det 

betyder också att det är mindre behov av att investera för att ersätta fartygen. 

Det ska vi ta med i beaktande. Är det möjligt att minska ner färjflottan så bör 

vi beakta det helt i det fortsatta planeringsarbetet.  

I meddelandet nämns att för det fortsatta arbetet med kortrutt behövs det 

en projektledare eller en egen projektorganisation, som det står i meddelan-

det. Det är helt i linje med lagtingets beslut i samband med budgeten för 

2011. Nyss i ett replikskifte fick vi veta, och vi fick ett löfte av trafikministern, 

att efter sommaren med detsamma skulle projektledningen tillsättas. Det ska 

vi vara positiva till. Att en professionell projektledning tillsätts är mycket be-

tydelsefullt för att nå resultat och för att beredningen inför beslut om bygg-

start sker på ett för medborgarna rättvist och rättssäkert sätt. Det får inte bli 

som det södra tunnelalternativet mellan Lemland och Föglö, där markägarna 

kände sig överkörda. Det måste vi absolut undvika.  

När debatten om detta meddelande avslutas i lagtinget ser jag fram emot 

att projektledningen och referensgruppen tillsätts och att detta dokument om 
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kortrutt 2011 inte blir en hyllvärmare, utan resulterar i nya framställningar 

till lagtinget med förslag på tidsplan, konkreta projekt som ska förverkligas 

samt finansieringsförslag. Målet måste vara att skärgårdstrafiken ska kunna 

bedrivas med färre antal fartyg och kortare färjpass till en lägre kostnad utan 

att ge avkall på kapaciteten. Tack! 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Jag tackar för det stödet. När det gäller utrednings- och projek-

teringsfasen, som finns beskriven på sidan elva, hur vi har tänkt vidare 

så är det nog landskapsregeringens tanke att vi utreder och arbetar med 

flera projekt samtidigt av två anledningar. Även fast vi skulle vilja att 

projekten skulle bli färdiga i tur och ordning så är det helt enkelt inte 

möjligt att styra upp det. Med ett projekt i gången får vi hålla på i 50 år 

innan vi får det här färdigt. Det är viktigt med en massiv insats från bör-

jan och sedan så bygger vi vartefter tills det blir färdigt, om man är över-

ens om hur man vill ha det. Det är det som är meningen. Projekten 

kommer att ta olika tid även om vi skulle vilja att de tar exakt lika lång 

tid. Det är viktigt att man kommer igång på flera olika ställen. Det var 

det jag ville säga i det här replikskiftet.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Fru talman! Kanske jag uttryckte mig lite otydligt. Jag menade nog som 

så att man måste se till att man får början på ett projekt och så fortsätter 

man genast att planera på nästa så att flera projekt löper samtidigt. Det 

är vi tacksamma för bara man kan ordna finansieringen. Vi är tack-

samma om det kan fungera. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Det är också då det blir intressant för finansiärer utanför Åland 

när vi kan skapa så pass stora projekt att de ligger åtminstone i 20-30-

40 miljonersklassen. Det är då vi får en reell konkurrenssituation också 

här på Åland. Då är det många som är intresserade av att vara med och 

bjuda på projekten. Självklart ska vi göra så. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Fru talman! Dessutom, som jag tänkte säga redan i anförandet, men jag 

glömde bort det på vägen, är att det finns platser som vi kan sätta igång 

utan att behöva bygga färdigt med de befintliga färjfästen och korta av. 

Det ska vi också ta vara på. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Jag begärde replik för att fylla ut tiden för ltl Nordberg hade 

lite problem med barnpassningen. När jag ändå har ordet vill jag passa 

på att fråga en sak. Ltl Sundblom är en av förespråkarna för Föglötun-

neln och jag tror att fast förbindelse till Föglö är nyckeln om man ska få 

det här att lyckas. Samtidigt har jag noterat att kommundirektören på 

Föglö har sagt att det inte är någon som är intresserad av tunneln på 

Föglö och det gjorde mig lite fundersam. När det gäller det som kom upp 

tidigare och tittar man på hur man ska förverkliga planen så finns det i 
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steg 1 att mkb:n för fast förbindelse till Föglö enligt södra tunnelalterna-

tivet färdigställs i enlighet med lagtingets beslut. Sedan tänker man sig 

at det ska hända någonting i steg 2, men då utökar man med ytterligare 

utredningar om de tunnelalternativ, kortare färjpass osv. För mig före-

faller det som om det inte riktigt finns fokus på vad man egentligen ska 

göra för att lösa nyckeln, dvs. fast förbindelse till Föglö. Hur ser ltl 

Sundblom på den saken?  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Fru talman! Jag säger så här, uppslutningen vad jag känner till, i Föglö 

som lokalsamhälle, bakom en tunnel är delad, men uppslutningen 

bakom att få en bra förbindelse är nog ganska enig. Vi tar de utbyggna-

der vi får för att förbättra förbindelserna. Vi kan inte stå och säga att vi 

ska ha en bro eller vi ska ha en tunnel utan vi ska få det som vi kan få för 

att förbättra förbindelserna. Det är så otroligt viktigt för hela den syd-

östra skärgården att Föglötrafiken byggs ut och att det kopplas ihop med 

Kökar och Sottunga ordentligt så att det börjar fungera. Det är otroligt 

viktigt. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Det sistnämnda har jag precis samma uppfattning om, men 

det är väldigt viktigt om man ska komma vidare med något av de här 

projekten. Ltl Sundblom, som är lagtingspolitiker från Föglö, kan inte 

säga om det ska vara bro eller om det ska vara tunnel, eller om det ska 

vara förkortat färjpass. Det är viktigt att man också på Föglö kan försöka 

samla sig lite runt vad som är det bästa. Utgående från mitt perspektiv i 

och med att jag inte är Föglöbo, tror jag att en fast förbindelse är absolut 

det bästa. Det har visat sig i alla sammanhang där man har fått en fast 

vägförbindelse så har utvecklingen tagit fart. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Fru talman! Får vi igång byggstarten på tunnel skulle det vara en bra 

medicin för skärgården. Jag är inte så säker på att vi klarar av det för det 

finns krafter som arbetar på det ena och det andra. I Föglö finns det så 

mycket uppslutning att om vi får ett beslut om en byggstart för en tunnel 

accepterar de flesta. Det är jag övertygad om. Det är många Föglöbor 

som har sagt till mig att ”Jag behöver inte tunnel, jag i min livstid, men 

våra barn och barnbarn. För att vi ska få samhället att leva vidare be-

höver vi helst ha en fast förbindelse.” Det är det som ska vara målet. Vi 

får ta vad vi får, men helst en fast förbindelse. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Så ska det låta Sundblom! Bra talat! Sundblom säger att 

man måste välja de alternativ där man kan komma överens med alla 

markägare. Sundblom och jag och många andra vet att det här är 

enorma ingrepp i naturen. På kartan ser det enkelt ut, men i verklighet-

en är det någonting helt annat. Dessa vägdragningar och bankningar och 

vägar över små holmar osv. som är indelade i olika skiften, är väl knapp-

ast ändå troligt, men visst måste man försöka nå så långt som möjligt. 
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Har man den målsättningen att man ska vara överens med alla blir det 

inget projekt någonstans. Tyvärr är verkligheten sådan. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Fru talman! Jag ska inte säga så, jag vet att i de tre alternativ i med-

delandet för trafiken österut så finns det ganska stor respons för det ena 

alternativet. Jag vet att det finns markägare, som jag har pratat med 

som har sagt att jo, dra vägen så där, det blir bra. Det är stora markä-

gare. Jag tror faktiskt att det finns möjligheter att lösa den biten, medan 

det sedan finns platser där jag vet att det finns mycket sommarstugbe-

byggelse och där det är svårt att komma fram. Sedan är det klart att det 

finns någon markägare som man inte kommer överens med så lätt. Det 

viktiga är att det inte är politiker som är ute i byarna och pratar utan det 

ska vara en kompetent projektledning, som har ett uppdrag att försöka 

lösa trafiken. Det är de som ska gå ut och prata med folk och försöka få 

en respons. Politiker springer och sedan blir det så här innan det blir 

färdigt. Det ska vara en kompetent projektledning som ska ta i det här 

och bereda vägen för det här. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jag kan tänka mig vilket alternativ av de tre östra som kan 

vara betydligt möjligare än de andra. Det kan också vara bra att man har 

tre alternativ i alla sammanhang så att folk ser att det här ändå är det 

mest rimliga eftersom det finns de andra alternativen. Det gäller även 

västerut från Föglö. Jag skulle ändå vilja i min andra replik lite skämt-

samt fråga, eftersom kollegan Sundblom för några månader sedan lo-

vade ett liberalt kortruttsmeddelande, hur går det med den utredning-

en? Har det kommit framåt? Kanske vi kan få det på något sätt relate-

rat? 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Fru talman! Egentligen var det en liten felsägning eller så var det ett fel-

hörande från ledamot Jansson sida. Jag sade att vi höll på med ett 

kortruttsprogram, det var inte ett meddelande utan ett program, som vi 

skulle använda för vårt valarbete. Det processas som bäst i vårt verkstäl-

lande utskott. 

Talmannen 

Replikväxlingarna är avslutade. 

Ltl Mika Nordberg 

Fru talman! Vi från obunden samlings sida har varit aktiva inom olika för-

frågningar efter kortruttsmeddelandet och vi får väl säga bättre sent än ald-

rig. Det är lite så att det börjar bli i 59e minuten i 11e timmen. Har jag förstått 

saken rätt så är ett meddelande ett utlåtande från landskapsregeringen om 

vad de ämnar vidta för åtgärder för framtiden. Framtiden för den nu sittande 

regeringen är så kort att det här kortruttsmeddelandet tyvärr inte kommer att 

få så många konkreta konsekvenser, varken för oss politiker att ta ställning 

till eller för gemene man ute i landsbygden och i skärgården.  

Om vi tar det positiva först när det gäller meddelandet, finns det under ru-

briken Parlamentarisk referensgrupp, som fungerar som bollplank. Det var 

något som obunden samling förde fram 2009 och som vi tror att är viktigt, 
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precis som trafikminister Thörnroos har sagt tidigare. Det är någonting som 

kommer att sträcka sig över en väldigt lång period för att kunna förverkliga 

alla projekt som man nu har serverat på det här smörgåsbordet, som det har 

kallats.  

Tar vi det som är mera negativt är det att det inte finns några prioritering-

ar, att det här vill vi göra nu. Det tror jag att är väldigt viktigt. Ska vi komma 

vidare i ett sådant här arbete med kortruttsplan är det viktigt att det finns po-

litiska beslut. Man fattar beslut om i vilken riktning, vilka projekt man vill 

genomföra. När man väl politiskt har gjort det är det rätt att tillsätta tjänste-

män som kan utreda exakt dragning och exakta förhandlingar, som ska börja 

med alla markägare. Man kan inte börja med en projektledare som ska utreda 

alla dessa olika alternativ, som det här smörgåsbordet är fullt av, om man 

inte först har fattat ett politiskt beslut vad man vill göra. Där tror jag att den 

nya landskapsregeringen som tillträder i höst bör ta vara på det här med att 

få med samtliga partier i den parlamentariska referensgruppen så att man 

kan uppnå en stor enighet bland besluten.  

När det gäller t.ex. tunnelalternativet till Föglö så upplevde jag att det 

södra alternativet, när jag började studera det här, i princip inte riktigt hade 

en politisk majoritet bakom sig att nu ska vi göra det här utan det var mera 

som ett förslag på hur man kan göra det. Det i sin tur stötte på problem med 

miljökonsekvensbedömningar, markägare och allt annat. Där är det väldigt 

viktigt att man först vågar fatta ett beslut och visar en riktning vart man är på 

väg och sedan kommer man till det praktiska arbetet vad gäller planeringen.  

Det finns flera projekt i den här utredningen som är positiva. Det handlar 

t.ex. om att det fortfarande finns en tunnel som ett alternativ för trafik till 

Föglö. Då är det så att tunneldragningen inte är riktigt det som vi från obun-

den samling föreslog 2009 utan det här är ett gammalt alternativ som fanns 

på bordet tidigare.  

Det som har funnits däremot på kartbordet väldigt länge som sammanfal-

ler nu med dessa olika dragningar, är norr om Degerby, bron över Spettarhå-

let och en väg ut till Långholm, där man alternativt börjar med tunnel eller ett 

förkortat färjpass. Det är de facto någonting som redan finns på trafikavdel-

ningen väldigt långt gånget. Tunneldragningen, som är inritad på kartan, har 

vi nu det norra alternativ som går från Långholm till Järsö, Björkö. Den bro 

som jag pratade om går norr om Degerby, över Spettarhålet, och ut till Lång-

holm. För den här planeringen finns på trafikavdelningen väldigt detaljerad 

information om.  

Det här är väl ett projekt som man hade kunnat, som jag ser det, förverk-

liga redan under den här fyraårsperioden. Kanske till och med i samband 

med att man visste att man skulle beställa ett nytt fartyg för Föglötrafiken. 

Istället för att bygga ett nytt färjfäste i Degerby hade man kanske redan börjat 

med det här. Det tar ju tid, så det kan hända att det inte hade varit möjligt. 

Även den alternativa sträckningen som är inritad här med ett eventuellt kor-

tare färjpass hit eller ett färjpass som går från Långholm till nuvarande Svinö 

alternativt det tredje en tunnelsträckning som går från Långholm till stora 

Tistronholmen som ligger lite söder om Mattholm, tror jag att heter som det 

här färjfästet är beläget på.  

Den här sträckningen skulle vara betydligt kortare, det är ungefär under 

fyra kilometer från udden på Långholm till udden på Tistronholmen. Den här 

inritade tunneln är ca 5,5 kilometer. När vi har tittat på kostnader för att 
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bygga tunnlar är det så att varje meter tunnel och speciellt varje kilometer 

tunnel som vi bygger kostar mycket pengar. Det här är detaljer som vi inte 

ska gå in alltför mycket in på utan poängen, vad jag ville säga var att obero-

ende hur vi går vidare så är steg 1 en bro över Spettarhålet och väg ut till 

Långholm. Det är någonting som vi kan förverkliga redan idag. Det andra po-

sitiva som vi vill nämna från obunden samling är alternativen som lämnades 

öppna vad gäller färjlägena på östra Föglö. Här är fyra stycken plus Överö. 

Där är det väldigt viktigt att man har de här olika alternativen för det handlar 

inte bara om att kunna förkorta rutten för Kökar utan det handlar även om 

att se det i ett lite större perspektiv där du kan knyta ihop Kumlinge, Sottunga 

och även kanske norra skärgården. Det är de positiva sidorna som vi vill lyfta 

fram.  

Vad det sedan gäller investeringarna, som är väldigt dyra nu, vi har talat 

om 120-180 miljoner. Tanken med att göra de här investeringarna är att vi 

kan dra ner på driftskostnaderna genom att göra de här investeringarna. Gör 

vi investeringarna, men bibehåller de dyra driftskostnaderna är det ingen idé 

att vi genomför investeringarna. Tanken är att t.ex. med fast vägförbindelse, 

en tunnel, till Föglö kan du ta bort Skarven helt och hållet och de kostnader 

som Skarven har. Samma sak gäller uppe i Vårdö, när det gäller Vårdöbron så 

ser vi heller inget problem att bara fatta ett beslut, vi bygger en bro för du kan 

räkna ekonomiskt hem bron på inbesparad drift från linfärjor.  

Talman! Generellt sett var det bra att vi fick kortruttsmeddelandet som jag 

sade i 59e minuten 11e timmen, bättre sent än aldrig, men det här är underlag 

som den nya regeringen kan börja jobba med i höst efter att den har tillträtt. 

Det är ju så att har alla i salen, även oppositionspartier som regeringspartier 

samma underlag att diskutera och utgå ifrån tror jag att vi kan hitta en ge-

mensam lösning.  

Det är klart att det finns intressegrupper i södra skärgården, i norra och i 

södra Föglö, det finns argument för tunnel, men när det gäller det här har det 

visat sig att det har kommit fram tidigare under debatten att även om vi 

skulle gå in och besluta att låt oss förverkliga mycket av den här planen, har 

vi ändå hört att det handlar om 15-20 år innan kortrutten är ett faktum.  

Det som är negativt ännu, som jag saknar på sidan sex i meddelandet, är 

att man säger att skärgårdsborna inte vill ha katamarantrafik. Då är jag inte 

helt övertygad om vad man menar när man talar om katamarantrafik. Talar 

man om katamarantrafik med endast persontransporter som ska trafikera 

ända in till Östra hamnen i Mariehamn förstår jag att man kan säga nej till 

katamarantrafik utifrån skärgården. Talar vi om kombikatamaraner som vi 

från obunden samling har föreslagit tidigare, talar vi om att det förkortar 

restiden från Kökar respektive Sottunga med hälften plus att man fortfarande 

får med ett visst antal bilar. Jag är helt övertygad om att har man en kombi-

nerad buss, kombinerad med katamaranen som trafikerar på södra linjen tar 

man sig in till Långnäs på 22 minuter om du följer hastighetsbegränsningar-

na. Bo på Sottunga och pendla in till Mariehamn på under en timme är alltså 

en möjlighet redan idag med katamarantrafik. Kortruttstrafik är möjligt ge-

nom katamaraner. Jag avrundar här nu och hoppas att vi kan jobba vidare i 

höst när det nya lagtinget sammanträder. 
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Ltl Torsten Sundblom, replik 

Fru talman! Ledamot Nordberg började sitt anförande med att den här 

regeringen skulle ha så kort tid kvar. Visst är det så att antagligen kom-

mer det en ny regering efter valet beroende på hur det har utvecklats. 

Säkert sker det några förändringar, men vi kan också få den situationen 

att det blir samma regering. Både ledamot Nordberg och jag ställer upp 

till valet igen. Påverkar vi våra partier med de åsikter vi har idag och 

lyckas vi komma in påverkar vi våra partier med samma åsikter efter va-

let. Det är min förhoppning. Det ska inte vara omöjligt att sikta långt 

och vara beredda på det att partierna, som har en partiorganisation 

bakom, kan hålla ungefär samma åsikter över ett par valperioder. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Fru talman! Jag håller precis med ltl Torsten Sundblom, skillnaden är 

bara det att nu pratar vi om planering och jag pratar mera om beslut. Vi 

kan planera och planera här i 20 år framåt, men om vi inte fattar ett po-

litiskt beslut varifrån man sedan börjar handla och får någonting gjort 

så ändrar det inte vardagen för ålänningarna. Det var det jag sade i mitt 

anförande. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Fru talman! Jo, därför sade jag i mitt anförande tidigare att man skulle 

ha projekt under förverkligande och samtidigt hålla på och planera på 

följande. Man måste högst antagligen komma med delbeslut på hur man 

ska kunna komma vidare. Man kan inte komma med hela kakan i ett 

utan man måste komma med vissa delbeslut som man kommer till lag-

tinget med för att komma vidare. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Fru talman! Igen håller jag precis med ltl Torsten Sundblom, det var 

precis det jag sade i mitt anförande att vi nu har ett konkret projekt, 

norr om Degerby med bro över Spettarhålet, väg ut till Långholm och ett 

tillfälligt färjfäste där. Den möjligheten har funnits för centern och libe-

ralerna att fatta det beslutet under den här fyraårsperioden, men man 

har inte fattat det beslutet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Fru talman! Tack för ett intressant anförande. Jag håller inte riktigt med 

ledamot Mika Nordberg om att den här landskapsregeringen har haft 

möjlighet att bygga en bro över Spettarhålet. Lagtingets finansutskott 

har sagt att det är det södra tunnelalternativet som ska utredas först och 

finansutskottet har också sagt och sedermera godkänt av parlamentet, 

att det inte ska byggas en bro över Spettarhålet. Till den delen har vi följt 

finansutskottet och det kan knappast vara något fel i det.  

Vad sedan gäller smörgåsbordet som alla talar om tror jag att det be-

ror på att det är sent och folk har fått för lite mat, men vi kan göra så 

här. På sidan elva där det står ”Landskapsregeringens förslag till för-

verkligande av kortsystem” så byter vi rubrik på steg 1 och skriver ”Det 

här vill landskapsregeringen göra först”.  
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Vad sedan gäller förverkligandefasen, inte sjuttsingen kommer vi att 

sitta och vänta på nästa regering, vi vet hur lång tid det kan ta att få ihop 

en sådan. Det här ska dras igång så snabbt som möjligt. Så fort som par-

lamentet säger ja, så är vi igång. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Fru talman! Att säga att finansutskottet har beslutat, att man har bak-

bundit händerna på regeringen det hoppas jag att de som lyssnar på de-

batten inser att det måste man ta med en nypa salt. Så mycket vet jag att 

finansutskottets majoritet består av liberaler och center. Tar man en 

omröstning i finansutskottet då kan landskapsregeringen påverka ut-

gången av det beslutet. De argumenten för att man inte har gjort någon-

ting i det här fallet köper jag inte riktigt. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Fru talman! Jag tror inte att vi behöver köpslå om det. Det var nämligen 

så att det var finansutskottet som under perioden 2003-2007 fastslog 

det här. Man var väldigt tydlig också i sitt ställningstagande att först tit-

tar vi på det här alternativet och sedan när det är färdigt utrett så går vi 

vidare. Det är en av orsakerna som har gjort att det här har dragits i 

långbänk. Man kan inte nonchalera vad finansutskottet i en period har 

sagt och helt slänga det i malpåse när det kommer ett nytt lagting. Då 

blir det ju verkligt konstigt det här arbetet, om man ena dagen gör si och 

den andra dagen gör så. Det argumentet köper jag inte. Det finns också 

tydligt beskrivet på sidan 12, jag är säker på att ledamoten har läst det. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Fru talman! Nu har jag möjlighet att säga att jag inte alls håller med tra-

fikminister Veronica Thörnroos. Det var finansutskottet som 2003-

2007, jag kan under inga omständigheter tro att dagens landskapsrege-

ring ska ha bakbundna händer av det. Då fråntar vi oss hela idén med att 

ha parlamentarism, att ha val vart fjärde år. Det är ju därför vi har val 

vart fjärde år för att väljarna ska få säga om vi ska fortsätta på den här 

politiken som tidigare landskapsregeringar har slagit ut, eller om vi bör 

få en förändring. Det tycks vara så att förändring är alla rädda för. Jag är 

inte alls övertygad om att förändring alltid innebär något negativt var-

ken för skärgårdsborna eller för övriga skattebetalare. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Margaret Lundberg, replik 

Fru talman! Ledamot Mika Nordberg funderar över varför man från 

skärgården ser på katamarantrafiken som någonting som man inte vill 

ha. Det är inte så att vi inte skulle vilja ha någonting som skulle förbättra 

trafiken och tillgängligheten på alla sätt och vis, tvärtom. Såsom det här 

ställdes när landskapsregeringen var ut till Brändö så frågade vi var 

pengarna kommer att tas ifrån. Är det så att det kommer att tas från be-

fintlig trafik så tyckte vi att det viktiga för oss är att vi har en bastrafik 

året runt. Det kan vi väl säga att vi har haft under den här vintern, till 

och med under det som vi bedömde som vår bastrafik. Att sedan under 
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sommaren använda oss av katamaraner tyckte vi inte att var värt för oss 

och vår trafik. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Fru talman! När det gäller katamaraner finns det en uppsjö av storlekar. 

Det finns katamaraner som kan ta upp till 300 personbilar. Det är sant 

när det gäller katamaraner att de inte har någon isgående förmåga, men 

i de här vattnen, som de trafikerar, har de ingen is nio månader i året. 

Isen ligger där tre månader i året. Det finns ingenting som förhindrar att 

köra med dagens fartyg de månader som det är is, men vi har fortfa-

rande en majoritet av månader, oberoende om man har en längre isvin-

ter, där du kan trafikera med icke isgående fartyg till en mycket lägre 

kostnad och trafikera mycket snabbare. Varför man skulle vara emot det 

har jag ganska svårt att förstå. 

Ltl Margaret Lundberg, replik 

Fru talman! Nu har jag nog svårt att följa ltl Mika Nordbergs resone-

mang i alla fall. Menar han att vi ska ha något för åtta-nio månader och 

något annat för tre månader? Kommer det faktiskt att bli billigare. När 

jag tänker på norra linjen, med den trafikmängd som det är åtminstone 

nio månader under året, det är inte få mängder, blir det faktiskt billigare 

med katamaraner.  

Ltl Mika Nordberg, replik 

Fru talman! När det gäller de fartyg som idag trafikerar har de en be-

gränsad livslängd, kan man då använda de fartygen, som är unika när 

det gäller isgående och sådant, under en längre period för att man inte 

har samma uttag från dem, så har du en ekonomisk vinning att göra där. 

Sedan får du räkna bort personalkostnader och bränslekostnader vad 

gäller dagens fartyg. Jag är helt övertygad om att det ekonomiskt går att 

räkna hem katamaraner plus att du har den här kortrutten. Det har 

också en ekonomisk vinning om du kan bo på Sottunga och pendla in till 

Mariehamn och arbeta. Du har en win-situation med katamarantrafik 

redan idag. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson 

Fru talman! 1980, eller egentligen sent 1979, blev jag viceordförande i dåva-

rande finansutskott. Fyra år senare blev jag ordförande i finansutskottet och 

på den tiden var finansutskottet rysligt mäktigt. Då hade vi inget normalt 

parlamentariskt system. Särskilt mäktigt var finansutskottet i trafikfrågor när 

det gällde skärgården, men även på fasta Åland. Jag hade nöjet att där sitta 

med sådana skärgårdsgiganter när det gällde skärgårdstrafiken som Olof 

Jansson, Elmer, Jansson, Erik Berg, Rodmar Söderlund och några till och det 

var en synnerligen värdefull skola.  

Finansutskottet gjorde varje år en skärgårdsresa på några dygn så vi hann 

noga gå igenom trafiken. Skärgårdsresorna var till för trafiken och inte så 

många andra skärgårdsfrågor. Efter det hade vi Harry Eriksson i vår lagtings-

grupp i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet och då gjorde vi vårt 

första frisinnade program för skärgårdstrafiken när vi for ut med hans Alba-
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tross och lodade runt hela skärgården, från norr till söder och från öster till 

väster och ritade in nytänkande, kortruttstänkande. Vi gladde oss sedan 1992 

när liberalerna kom med ett kortruttstänkande. Det var väldigt likartat som vi 

hade.  

Med den här bakgrunden är det intressant att ta del av det nya arbetet. Jag 

vill också göra den kommentaren att jag har varit förvånad över den här land-

skapsregeringens ständiga hänvisningar till förra lagtingets beslut om södra 

tunnelalternativet på Föglö, när de har fått motstånd på mångahanda sätt. 

Man har tidigt kunnat konstatera att det här inte blir någonting. Särskilt när 

man försöker göra en realistisk ekonomisk kalkyl så ser man att med de krav 

som en tunnel numera måste ha för att Föglöbor och vi andra ska bry oss om 

att våga åka där så blir det här ingenting.  

Om en landskapsregering vill ha en ändring till ett lagtingsbeslut så för 

man det som ett ärende till det nya lagtinget och så får man möjligen ett an-

nat beslut eller samma beslut. Det är klart att varje landskapsregeringen i så-

dana här frågor som inte gäller byggande av ett nytt mentalvårdssjukhus, ge-

riatriskt sjukhus eller något sådant som bör vara mera långsiktiga, när det 

gäller utredningar om olika vägdragningar, vilket det här var, är det klart att 

man kan gå till lagtinget och fråga. Det förvånar mig att man inte har gjort 

det eftersom signalerna härifrån diskussionerna i lagtinget under tre och ett 

halvt år varit relativt tydliga. Nåväl, det var en parentes.  

Det arbete som trafikminister Thörnroos nu har lett, uppenbarligen på en 

relativ kort tid, det sista halvåret, med hjälp tydligen av en mycket sakkunnig 

personalstab, är bra. Det är riktigt bra, men det är inte någonting annat än ett 

underlag för kommande arbete, både på tjänstemannaplanet och på det poli-

tiska planet. Det är precis som har sagts här naturligtvis alltför sent för att av-

lämnas av den här landskapsregeringen, för att den ska ha någon politisk ef-

fekt för den här landskapsregeringens mandat. Nu är det förstås politiskt på 

det sättet att nästa landskapsregeringen i sitt regeringsprogram ska presen-

tera konkreta prioriteringar. För det ändamålet är det här arbetet bra och för 

det ändamålet håller jag med minister Thörnroos om att man kan börja med 

tilläggsutredningar under sensommaren och förhösten så att man har till-

räckligt med bra material för nästa regeringsprogram att göra prioriteringar 

utifrån.  

Sedan är det klart att det också är bra om man efter valet har en bred 

parlamentarisk samordningsgrupp. Ändå är det nästa regering som måste 

styra de väsentliga prioriteringarna, annars blir det en evighetsdiskussion 

igen och man kommer ingenstans. Här är det faktiskt frågan om att kunna 

räkna ut nyttorna för vårt samhälle för de åtgärder som man bestämmer sig 

för att vidta.  

Jag förordar trots ett förslag som jag kommer att avsluta med, att ärendet 

ska bordläggas till september, så att alla ska ha möjlighet att anlägga sina 

synpunkter, alla som vill. Ltl Anders Eriksson måste avlägsna sig och önskade 

gärna få delta i debatten. Han är enda representant för sitt parti så det är rim-

ligt. Jag kan inte se att det är något problem för det här ärendet kommer inte 

att beslutas någonting om i här i lagtinget, vi kommer inte att fatta något be-

slut utan det kommer att vara ett antal inlägg av samma typ som mitt. Då kan 

landskapsregeringen bra tillsätta en tjänstemannagrupp som fortsätter med 

det här fast i morgon och utse en projektledare fast i morgon som jobbar med 

de kvarvarande frågorna. Sedan kan landskapsregeringen ta intryck av den 
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diskussion som har kommit redan idag. Det har kommit många förnuftiga 

synpunkter och det kommer flera här ser vi.  

Vi har sagt det tidigare från moderaternas sida och vi säger det igen att 

nyckeln till en kortruttstrafik för skärgården är att passet fasta Åland-Föglö 

förkortas. Det är nyckeln. Sedan finns det alternativ att gå vidare med, men 

gör man inte det får man ingen kortruttstrafik i skärgården. Man måste alltså 

ha en ökad turtäthet och det får man endast med kortare färjpass, med de 

kostnader vi har idag för färjtrafiken.  

Principen för det gamla trafiksystemet var, förutom att alla som bor i skär-

gården snabbast möjligt skulle till Mariehamn, en långruttstrafik som baserar 

sig på ett H, först en linje till Kökar och Föglötrafiken, det är det liggande 

H:ets nedre del och på det liggande H:ets övre del från Vårdö till Brändö. Ef-

ter ett antal år bestämde man sig för att man skulle sammanbinda detta, då 

blev det ett liggande H som det bygger på. Det bygger mycket på att man 

snabbast möjligt skulle till Mariehamn, alla räknade på det sättet och därför 

blev också den tvärgående linjen, som skulle vara tvärgående linje mellan de 

två horisontella linjerna, en Kumlinge-Långnäs-trafik. En egen linje från 

Kumlinge till fasta Åland. Det var inte meningen.  

Vi vill ha en sådan lösning att vi har ett upp och nervänt T, som är lite 

snett. Här är ena delen av T:et från Lumparland till Kökar och den andra de-

len av T:et är upp till Brändö. Det här borde vara det kommande tänket i 

skärgårdstrafiken eftersom det är så viktigt att all verksamhet, näringsverk-

samhet, turism, serviceverksamhet, offentlig verksamhet i skärgården kan 

serva varandra och jobba tillsammans och skapa ett mervärde i skärgården. 

Det tror vi att är huvudnyckeln till en kommande bra näringspolitik för skär-

gårdens del.  

Jag ber om ursäkt, fru talman, att jag inte idag heller klarar av tidsfaktorn, 

men det var väl ingen som trodde det heller när det blev skärgårdstrafik på 

tapeten. Vi tror som sagt var att det första nu är att börja med Föglö-linjen. 

Precis som ltl Nordberg sade så är det bron över Spettarsundet eller Spettar-

hålet som landskapsregeringen skriver, det finns olika benämningar, ut hit 

som är det första eller som inte landskapsregeringen har på sin karta ut hit 

till den här lilla kobben som heter någonting på –ör. Härifrån har man lite 

kortare hit, men det är inte så hemskt stor skillnad, det är frågan om ett 12-

minuters färjpass. Jag menar att man börjar med det här, det ena eller andra 

alternativet, till Svinö och sedan tar man det här som är väldigt naturförstö-

rande över dessa holmar. Sedan måste man få en anslutning med Kökar-

trafiken på östra Föglö och samma sak med Sottunga och Sottunga södra. 

Man må göra det i etapper, men då måste man ha huvudlinjerna klara. Det 

bör nästa landskapsregering ha klart i nästa regeringsprogram.  

Jag ska ännu kort säga något om kostnaderna. På sidan 15 har vi en upp-

fattning från landskapsregeringens sida om det. Man säger att det är svårt att 

räkna hem det när man har en investering på 120-180 miljoner euro. För vår 

del, med våra alternativ blir det ungefär 120-130 miljoner euro. Det är de bil-

ligare alternativen som vi talar om, men de här kalkylerna kommer inte att 

hålla. Det blir dyrare än så här. Jag räknar inte in inflationen då.  

Vad sparar vi då med här? Driften idag går på 16 miljoner euro per år och 

på det ska annuiteterna läggas på de framtida investeringskostnaderna med 

nuvarande system, som jag i replikskifte diskuterade med minister Thörn-

roos. Vi kommer upp emot kanske 25 miljoner driftskostnader per år. En an-
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nuitet på en investering på 126 miljoner, som antagligen kommer att hålla om 

det är landskapets egen regi, kan vi nöja oss med en på sex procent ungefär 

och det blir ungefär 7-8 miljoner per år. Det är som sagt var svårt att räkna 

hem och vi måste ha någorlunda säkra kalkyler på att det här kan innebära en 

utveckling för skärgården. Fortsätter avvecklingen för skärgården är det 

kanske klokast att bibehålla ungefär nuvarande långruttstrafik. Sätter vi det i 

privatdrift eller låter privata göra de här investeringarna måste vi räkna med 

en annuitet på säkert tio procent och då är vi uppe i 12 miljoner redan som 

börjar närma sig hela den kostnad vi har för dagens trafik per år utom inve-

steringsannuiteten.  

Det finns, när jag studerar kartorna som säkert alla andra också har gjort, 

en hel delinvesteringar som kommer till. Ska vi ha trafiken över Föglö kom-

mer vi att vara tvungna att bygga en ny bro mellan Sommarölandet och Öster 

socken, det som kallas Golden Gate. Det är en väldigt smal och liten bro och 

den kommer inte att fungera överhuvudtaget, vägsystemet måste förbättras. 

Det finns mycket annat också som kommer till. Jag tror att det billigaste al-

ternativet går på 150-160 miljoner åtminstone i dagens penningar.  

Avslutningsvis, fru talman, vill jag avisera att jag kommer att föreslå en 

bordläggning till plenum i september och det får absolut inte hindra land-

skapsregeringen att i morgon dag eller kanske i övermorgon tillsätta projekt-

grupp och projektledare. Tack! 

Ltl Margaret Lundberg, replik 

Fru talman! Ledamot Roger Jansson föreslår att trafiken ska se ut som 

ett T. Vi har diskuterat det väldigt många gånger och vi har diskuterat 

det väldigt mycket i Brändö. Vi har haft trafikgrupp, ledare, styrelse och 

fullmäktige som har tittat på frågan väldigt öppet och sett på det som ett 

alternativ, men kommit till att det för Brändös del inte skulle fungera. 

Inte för att vi inte skulle ha utbyte inom näringsliv, privat och annars 

med andra skärgårdskommuner, men det blir alltför omständligt och 

svårt. Det blir inte kortrutt utan det blir långrutt. Vi har inte fått någon 

som har tyckt att det här skulle vara ett bra alternativ. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jo, jag känner till den synpunkten från Brändö. Jag har ti-

digare känt till synpunkten från Kökar att de absolut sagt nej till det som 

vi nu diskuterar. Kökarborna har ändrat sig när de har fått sätta sig in 

ordentligt i situationen och jag är säker på att vi med Brändöborna kan 

diskutera att det långsiktigt och för näringsutvecklingen och servicen i 

Brändö och för samspelet med den övriga skärgården vore en bättre lös-

ning. Okey, kommer vi inte inom de närmaste åren fram till något resul-

tat så får vi väl fortsätta med det kostnadsdrygare och ur funktionell 

synpunkt sämre alternativet, för det är viktigt att vi också kan få åt-

minstone en majoritet av Brändöborna med på en sådan förändring.  

Ltl Margaret Lundberg, replik 

Fru talman! Vi har diskuterat det ganska öppet och tittat på alternativen 

och kommit till att det inte är ett bra alternativ för oss. Kortrutt för oss 

är att vi får utbyggt till Lappo och sedan en hållpunkt i Bärö och Hum-

melvik och förstås en bro över Prästö. Det finns en livlig trafik redan 

över tvärgående och på något sätt borde man börja bygga där och korta 
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ner. Det finns väldigt mycket trafik från Föglö och Brändö och vice 

versa. Det är inte det som är problemet utan det är att få ihop det så att 

det fungerar. Det blir många land- och vattenvägar så det blir ganska 

hopplöst att få ihop det enligt vår åsikt. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jag förstår väl resonemanget och man måste diskutera öp-

pet om nya tankar. Det hoppas jag att man är beredd att göra. Har man 

råd med en halvmesyr när det gäller kortrutten för skärgården och fort-

farande på norra linjen, som den heter, ska ha en delvis långrutt kvar. 

Det är möjligt att vi då får anse oss ha råd med det, men jag tror inte att 

skärgården långsiktigt kommer att ha råd med det på 30-40-50-60 års 

sikt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Fru talman! Jag förstod här att ledamot Jansson föreslog bordläggning. 

Det har inte så stor betydelse mera för vi har kommit så långt att vi har 

fått löfte från trafikministern att projektledningen ska tillsättas. Det är 

mycket vunnet redan. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Fru talman! Jag delar ltl Roger Janssons synpunkt att det vore klokt att 

få till stånd en snabbare trafik mellan Föglö och fasta Åland, lämpligen 

genom att bygga en bro över Spettarsundet eller Spettarhålet och flytta 

färjfästet från Degerby. Det var precis som jag inledningsvis sade i mitt 

anförande. Det tror jag att är en bra sak. Vad gäller T:et är det också 

någonting man kan resonera kring. I det här skedet har vi från land-

skapsregeringens sida valt väldigt tydligt att också beakta tidsbegreppet 

för den enskilde i och med att kortrutt blir för den enskilde en snuttra-

fik, om man kan kalla det så. Det är lite båt, sedan är det landväg, lite 

båt och så är det landväg och det gör att vi i det här skedet bedömer att 

det inte är rimligt att förlänga tiden, som vi ser att det kommer att bli. 

Därför är det inte landskapsregeringens första alternativ i dagsläget. 

Talmannen 

Replikväxlingarna är därmed avslutade. Talmannen vill ha det preciserat om det var 

förslag om bordläggning från ltl Roger Janssons sida eller inte? 

Ltl Roger Jansson 

Fru talman! Jag sade uttryckligen att det inte var det. 

Talmannen 

Tack för den preciseringen.  

Ltl Runar Karlsson 

Fru talman! Först vill jag understöda förslaget till bordläggning till septem-

ber. Jag tycker också liksom många föregående talare att det är ett bra och 
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gediget jobb man har gjort. Många bra alternativ, kanske de flesta tänkbara 

alternativen finns med. Det finns säkert i princip lite det man kan kalkylera 

efter. Det är också bra trots att det finns en osäkerhet i siffrorna i det här lä-

get. Det är ett bra dokument att gå vidare på.  

Jag var själv med och gjorde ett kortruttsmeddelande, som inte var så här 

omfattande, men ändå finns det med en del från det i det här och säkert har 

det också funnits med längre bak i tiden. Jag tänker bl.a. på projektet Åva-

Jurmo, som finns med där. Jag har förstått att man kan påbörja det projektet 

2012 och att det kan vara klart 2015. Det är bra att det projektet fortgår och 

att det blir av. Förhoppningsvis såsom trafikministern sade så är det fyra mil-

joner i investeringar och besparingarna är 400 000, så på elva år skulle det 

vara återbetalt om man räknar kapital och ränta med. Det visar sig att där 

måste man ha råd att ta upp pengar i budgeten för det. Det betalar sig ju 

självt. Dessutom så ökar framkomligheten, restiden förkortas på det passet.  

För övrigt kan man konstatera att tunnelalternativen finns med fortfa-

rande och där finns säkert olika åsikter och har funnits och kommer att fin-

nas om den ekonomiska lönsamheten, mycket beroende på att det är en jät-

testor investering. Man har svårt att greppa siffrorna och svårt att konstatera 

att dagens trafik kostar 30 miljoner på tio år. Vi får se hur man lyckas med 

det. Det är ett stort projekt, ett stort åtagande och vi hoppas att nästa lagting 

på något vis kan forma någon form av beslut utgående från det här underla-

get som trafikministern har gjort. 

Fru talman! Oberoende om tunnelprojektet fullföljs eller om man väljer ett 

kortare färjpass, som vissa har förespråkat på Föglölinjen, tar det projektet 

säkert till 2020 innan det är klart. Så länge kan man inte vänta till att för-

bättra trafiken på södra linjen. Nästa projekt som man borde göra och som 

också finns med i kortruttsmeddelandet är att bygga ett färjfäste på östra 

Föglö så att Kökartrafiken kan dras över Föglö och sedan vidare med Skar-

ven. Den här investeringen, enligt de siffror som finns i det här meddelandet, 

skulle vara 10-15 miljoner euro och driftsinbesparingen skulle vara på 1,5 mil-

jon euro. Projektet skulle betala sig på tio år, vilket är än bättre än Åva-Jurmo 

efter de kalkylerna. Problemet är förstås Sottunga-Husö-Kyrkogårdsö. Det 

betyder att de får sämre trafik österut, men kanske lika bra västerut, om man 

inte löser trafiken med att göra tvärgående mera omfattande, vilket gör att 

inbesparingen naggas i kanten ganska mycket.  

Det är ganska stora och svåra avvägningssaker som måste med. Det finns 

ju med i förslaget så det är bara att försöka få något konkret av det. Det finns 

faror att Skarven inte ska räcka till för Kökartrafiken. Fru talman! Enligt min 

mening stämmer det inte riktigt. Skarven tar 64 bilar per tur och ser man på 

medelbeläggningen idag har det varit ungefär 15 bilar per tur vilket motsvarar 

120 000 bilar. Med Kökartrafikens 42 000 bilar som tas idag skulle vi komma 

till ett genomsnitt på 20 bilar på en färja som tar 64. Nu är det så att det vis-

serligen uppstår toppar, speciellt under sommarveckorna, men då kan man 

sätta in tilläggstonnage där och ändå blir besparingen gott och väl 1,3-1,4 mil-

joner. Det här skulle, som jag ser det, förkorta Kökarbornas restid till fasta 

Åland med 30 minuter. Det skulle också ge Föglöborna en bättre och tätare 

trafik i och med att man måste förtäta turlistan med Skarven lite och kanske 

ha en parallelltrafik under sommarveckorna.  

Fru talman! Till sist är det så att det är ett omfattande projekt förstås. Jag 

skulle tycka att nästa regering borde prioritera just trafiken Kökar över Föglö 
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och vidare med Skarven. För att det ska bli riktigt trovärdigt och på allvar 

borde man få med det i handlingsprogrammet. Så mycket mer än Åva-Jurmo 

och det här på de fyra nästa åren kommer man inte att hinna. Sedan kan man 

planera vissa saker, men rent konkret hinner man inte komma igång och inte 

ens färdigställa under den tiden. Får man med det i handlingsprogrammet 

blev det allvar och lite mera konkret. Så är det.  

Till sist, herr talman, fick jag ett blad av en annan politiker med olika citat. 

Jag vill passa på och citera Nikita Chrusjtjov som säger: ”Politiker är det-

samma överallt. De lovar att bygga en bro även när det inte finns en flod”.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Herr talman! Ledamot Karlsson resonerade om hur länge det skulle ta 

att förtjäna in olika projekt. Hela Åva-Jurmo-projektet är så långt kom-

met pappersvägen att man sparar in två år mer eller mindre i förhål-

lande till andra projekt. Det har inte så stor betydelse för det projektet 

har en väldig stor betydelse för den interna kommunikationen inom 

Brändö kommun också. Det är så långt kommet så det bör tas upp bud-

getmedel oberoende i 2012 års budget för detta projekt. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag tycker inte att de två projekt som nämndes skulle stå 

mot varandra. Jag tycker också att båda ska byggas och det visar sig att 

de betalar tillbaka sig själva. Jag vet att trafiken på Jurmo är viktig. Jag 

var själv med och medverkade till att de fick en egen linje i början av 

2000-talet. Det är många skolbarn där osv. I och med att båda projekten 

betalar sig på så kort tid finns det ingen anledning att inte göra det. Se-

dan finns det andra projekt som är mycket dyrare och tar en mycket 

längre tid. Där är det svårare, men här i alla fall kan man göra något på 

kort tid. Man hinner inte så mycket mera på fyra år. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Herr talman! Jo, det som är det viktiga när vi går framöver är att fast jag 

är en skärgårdsbo från en kommun försöker jag se på alla kommuner. 

Det måste vi alla göra, vi måste se på hela kakan för att komma vidare, 

annars skulle det vara att hålla på och strida mellan olika holmar och det 

ska vi inte göra. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Fast jag inte är skärgårdsbo tycker jag att det här borde 

göras.  

Talmannen 

Replikväxlingen är därmed avslutad. Jag har förstått att det inte är föreslaget bordlägg-

ning, men ledamot Runar Karlsson kan själv föreslå det, om han vill förstås.  

Ltl Runar Karlsson 

Herr talman! Om det inte är föreslaget bordläggning så föreslår jag att ären-

det bordläggs till september. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Under mina år här i lagtinget har jag hört ganska många skär-

gårdsdebatter om skärgårdstrafiken. Det kanske är det ämne som har uppta-
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git lagtinget mest under alla de här 30 åren. Argumenten känner man igen 

också den här gången. Det som oroar mig den här gången är att det inte är 

någon styrning på den här utvecklingen och lagtingets roll. Som jag sade till 

ministern, vill man nå någon vart i den här frågan nu så måste vi fram till 

bordläggningen, som jag ber att få understöda, göra några slags politiska 

överenskommelser annars så fortsätter det, den ena experten efter den andra 

uttalar sig om den ena rutten efter den andra och att man kan spara in och 

hur viktigt det här är. Det är viktigt men det finns för oklara mål, menar jag 

och det finns inte vad jag vet någon samstämmighet än bara i form av gene-

rella planer att vi ska ha kortrutt eller någonting sådant.  

Herr talman, jag föreslår att vi under den här tiden fram till i höst för poli-

tiska överläggningar och inte dialog enbart och samtal och processer, där 

man kommer fram till ett gemensamt ställningstagande. Den här trafiken 

måste det finnas en samhällspolitisk målsättning med.  

Varför ägnar vi så mycket tid åt det här? Jo, det vanligaste svaret är att 

skärgården inte ska avfolkas. Det har det varit i alla år, vi har byggt flera 

broar, vi har byggt flera färjor, det har blivit mera trafik, skärgården avfolkas 

ändå, alltså de som inte är på pendlingsavstånd till Mariehamn. Man måste 

klargöra hur man ska lösa det problemet. Är det det här medlet eller är det 

något annat som krävs ytterligare?  

Det andra är de trafikpolitiska målsättningarna. Det måste väl i första 

hand vara att upprätta en skärgårdstrafik som tjänar ortsbefolkningens, nä-

ringslivets och besökarnas behov, men vi kan inte bygga ut mera trafik på 

grund av de höga driftskostnaderna alltså måste investeringarna leda till 

mindre driftskostnader. Det kallas för omstrukturering.  

Det tredje, som jag ser det, är att man ska få en helhetsbild av hela det här. 

Det kanske den här presentationen ger som vi har. Är man överens om det så 

beslutar man också om det som det tredje steget. Det fjärde som jag tycker att 

är väsentligt är när det här ska förverkligas måste det vara så att det förverk-

ligas på ett sådant sätt att varje enskild investering görs i den takt och på det 

sättet att det leder just till att investeringskostnaderna minskar. Att man inte 

börjar någonstans mitt i och sedan är alla kommande landskapsregeringar 

och lagting tvungna att göra någonting som någon annan har beslutat om.  

När man är överens om det här, kanske det nu är så att det ska vara flera 

villkor i överenskommelsen, tar vi varandra i hand och så håller partierna fast 

vid detta också över valet. Då kan vi fortsätta, men annars, bästa vänner, är 

det här bortkastad tid igen. Vi kommer hit i september. Ledamot Torsten 

Sundblom kommer att ha många goda synpunkter, f.d. trafikministern vet 

vad som är bra, nuvarande ministern har berömvärda åsikter, ledamot Roger 

Jansson har diskuterat de här frågorna många gånger, men vad är det lag-

tinget vill? Det har vi inte beslutat och det kommer vi inte att kunna göra i 

samband med enskilda budgeter. Det här ska inte ens gå till något utskott så 

det här pappret har inte i det här skedet något annat värde än att vi har fört 

en diskussion här.  

Herr talman, det är mitt inlägg i debatten. Jag ser gärna att vi får resultat, 

men då måste vi sätta oss ner runt ett bord och fatta beslut som håller. Inte 

bara till nästa val, men vi kan göra det testet. Kan vi ta ett sådant beslut och 

sedan ska det hålla långt in i framtiden. Tack, herr talman! 
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Ledamot Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Det var ett mycket utmärkt förslag. Vi sitter ju alla partier 

kvar antagligen efter valet som sitter här idag. Ett utmärkt förslag att 

man skulle försöka få till stånd i denna sena timme. Då kan också nuva-

rande trafikminister visa att det blev konkreta resultat direkt. Vi kom-

mer överens om att vi bygger Åva-Jurmo och fullföljer det, vi tar Kökar-

trafiken via Föglö och sedan vidare på Skarven, som är ett projekt om 18 

miljoner, min tippning är att det tar ca sex år att genomföra projekten. 

Det blir tre miljoner per år och det har vi rum med i budgeten. Jag väl-

komnar ledamot Sundbacks förslag och jag stöder det varmt. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag tackar för det stödet. Med detsamma kommer ledamot 

Runar Karlsson ner på sina förslag och det är jättebra, men ingen män-

niska är väl beredd att bara ta det utan att se helheten. Det är det vi 

måste besluta om samtidigt. Inte i detalj naturligtvis. Det är mycket 

möjligt, högst troligt, att just de prioriteringar som ledamot Runar 

Karlsson gör är de som vi ska göra, men det ska vi göra i ett forum där vi 

kan sitta och diskutera politiskt. Att gå tillväga som är föreslaget med att 

tillsätta någon projektgrupp, några stackars tjänstemän som för hund-

rade gången ska utreda den här frågan. De allra flesta är uppgivna, de 

har utrett så mycket, de har kalkylerat så mycket och det blir så litet re-

sultat. Vi måste tänka någon gång på att vi måste uppnå mer politisk ef-

fektivitet. 

Ledamot Runar Karlsson, replik 

Herr talman! De här två projekten som jag nämnde passade i princip in i 

alla alternativ, men jag säger inte att det ska vara just de. Det var ett ex-

empel på att det var den volymen som vi skulle ha råd med. Det skulle 

vara fantastiskt om vi skulle få två projekt för den volymen, det kan 

också finnas annat. Det är säkert så, men det viktigaste är att man skulle 

komma överens om den volymen och så förhoppningsvis också konkreta 

projekt som man skulle bygga. Kanske de här två projekten ligger bäst 

till vad vet jag. Jag är inte låst för någonting. Så här tycker jag i varje fall 

att de skulle vara ganska bra i tiden. Det är ett bra förslag och jag hoppas 

att landskapsregeringen tar åt sig av det och går vidare med. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag tycker nog att lagtinget kan ta initiativ också i den här 

frågan. Under den här mandatperioden har lagtinget kunnat fatta kon-

censusbeslut och kunnat komma överens. Vi måste göra på ett annat 

sätt i den här frågan och i många andra, men det här är ett bra exempel 

där vi måste komma överens politiskt, långsiktigt och övergripande. Det 

är klart att vi inte kan binda upp till 100 procent, men det finns i alla fall 

någon slags vilja för att politiskt driva olika trafikpolitiska frågor om 

man en gång har kommit överens. Den som lämnar överenskommelsen 

ska förklara på vilka grunder. Det är inte så lätt. Nu är det lite tvärtom, 

alla får prata om sitt. Allt är bra säkert, men var finns målsättningen, var 

finns effektiviteten. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Jag vill tacka ledamoten för stödet om att vi ska försöka 

arbeta långsiktigt och övergripande. Jag tror att sådana här stora frågor 

bör hanteras på det viset så det tackar jag för. Jag håller inte riktigt med 

om beskrivning om de stackars tjänstemännen. Det utredningsarbete 

som nu inleds är inte ett utredningsarbete för utredningens skull utan 

det är nästa steg som krävs för att komma vidare med processen. Vartef-

ter man kommer framåt och man får mera klargöranden så visar det sig 

säkert att vissa av alternativen inte är genomförbara på grund av geogra-

fiska orsaker och vissa är inte genomförbara på grund av andra orsaker. 

Det är det som är problemet många gånger här i parlamentet, man tror 

att man fattar ett beslut och så är det färdigt, men när det gäller infra-

strukturella satsningar så är det en trappstegsmodell som sakta men sä-

kert går framåt. Tack. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Nu talar jag inte bara om den tjänstemannakår som sitter 

just nu utan det har ju suttit oändligt många och utrett skärgårdstrafi-

ken, både kostnader, rutter, broar, privatisering och arbetstid och gud 

vet allt. Det måste vara färdigt utrett, inte i den bemärkelsen att det i 

framtiden inte skulle behöva utredas, men vad jag vill är att avdelningen 

och vi ska veta vad det är som ska förverkligas och i vilken takt. Sedan 

hur det ska göras är ministerns och tjänstemännens svar, men på det 

här sättet tror jag inte att det blir något, utan politiska överenskommel-

ser. Jag hoppas att ministern kan vara med, men jag tror att det är lag-

tingets sak att ta itu med det här, att vi inte kommer en mandatperiod 

igen och alla världens rutter ska förklaras här. Det är inte lagtingets sak 

att i detalj styra besluten. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Jag håller inte riktigt med ledamoten Barbro Sundback. Det 

här är inget detaljerat program som här föreligger. Inledningsvis låg vi 

på mellan 30-40-50 olika rutter som har processats ner. Det här är det 

som trafikavdelningens tjänstemän och även jag och den politiska land-

skapsregeringen bedömer att behövs för att vi ska komma vidare. Det 

ser lite komplext ut, det ska jag tillstå, det är komplicerat att sätta sig in i 

det här. Det är många om och men och från, men det här är, som vi har 

bedömt, enda vägen att gå om man ska hålla kvar helhetsbilden, om 

man ska hålla kvar helikopterperspektivet. Då är det den här vägen man 

måste vandra. Så enkelt är det ledamoten. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Regeringen jobbar på sitt sätt och det lägger jag mig i de-

talj inte i. Ska lagtinget nu gå på ledighet och vi ska komma tillbaka och 

fortsätta diskussionen? Är det detta som lagtinget vill? Tror lagtinget att 

det ger resultat? Jag tror inte det. Jag tror att vi måste göra överens-

kommelser under sommaren och sedan får den här regeringen i den 
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mån det påverkar deras nuvarande planering, rätta sig efter det och föl-

jande regeringar. Tack! 

Talmannen 

Replikväxlingen är därmed avslutad. Under diskussionen har ltl Runar Karlsson före-

slagit att ärendet ska bordläggas. Detta förslag har understötts av ltl Barbro Sundback. 

Talmannen uppfattar att förslaget om bordläggning är till måndagen den 5 september, 

som är första plenidag efter sommaruppehållet. Önskar någon uttala sig om bordlägg-

ningstiden? Ärendet är bordlagt till den 5 september 2011.  

Minister Veronica Thörnroos 

Talman! Jag vill tacka parlamentet, ledamöterna, för de synpunkter som har 

framkommit. De flesta lagtingsgrupper har haft möjlighet att uttala sig. Det 

var tråkigt att ledamoten Anders Eriksson inte kunde sitta tiden ut så att vi 

också hade fått ta del av de åsikter som hans parti representerar. Min upp-

fattning, när jag nu lite summerar det här, är att det finns ett brett stöd för att 

arbeta med en aktiv politik för skärgårdstrafiken. Det finns ett indirekt stöd 

för att arbeta vidare med de projekt som är framtagna här och att också rent 

operativt tillsätta projektgruppen, så att den kommer igång med sitt arbete 

här ganska snabbt. Jag har inte uppfattat att någon egentligen har haft något 

riktigt, riktigt anmärkningsvärt emot projektet som sådant. Det tolkar jag 

som att det meddelande som landskapsregeringen har presenterat, ett sätt att 

föra dialog mellan en regering och ett parlament, har funnit ett ganska stort 

gehör och därför kommer vi att inleda arbetet operativt på trafikavdelningen 

så snabbt det låter göra sig. Tack för ert stöd, kolleger! 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag tror att ministern kanske drar något förhastade slut-

satser, men om majoriteten delar ministerns uppfattning så lägger jag 

mig inte i det. För socialdemokraternas del har vi varken sagt bu eller bä 

till innehållet i meddelandet. Som jag framställde det här så föreslår vi 

ett annat förfarande. Ministern kan naturligtvis tillsätta grupper av vilka 

slag hon vill och i vilket syfte som helst, men någon fullmakt in blanco 

finns inte från socialdemokraterna att gå vidare i det här skedet nu. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Jag har inte begärt en fullmakt in blanco heller. Jag har begärt 

att få partigruppernas ställningstagande när det rör hur man ser på 

framtiden för skärgården. Jag finner det något anmärkningsvärt att det 

replikskifte och det anförande som ledamoten Barbro Sundback hade 

mera låg på någon form av, ja ideologisk form var det inte utan det var 

snarare personliga reflektioner kanske, men inte direkt ett ställningsta-

gande för. Jag tolkar det som att man inte har intresse från socialdemo-

kraternas sida. Ärendet har varit upp hur många gånger som helst, sä-

kert fyra gånger, så det har funnits tid att läsa in sig på materialet om 

man så önskar. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det där var inte ett riktigt aktningsvärt anförande av en 

minister. Det är i alla fall så att ministern ska vara lagtinget till lags inte 

nödvändigtvis tvärtom. Jag har föreslagit att flytta makten i den här frå-

gan från ministern åtminstone tillfälligt genom att vi i lagtinget skulle ha 
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ett förfarande där partierna kommer överens om vissa övergripande sa-

ker innan man går vidare med det här förslaget som finns i kortrutts-

meddelandet. Det kan jag förstå att upplevs som kränkande. Det är inte 

meningen, tanken är att ge betydligt klarare och tydligare vägkost än vad 

den här diskussionen kan tolkas som. Det är knappt en majoritet här. De 

flesta har familjer och andra åtaganden och kan helt enkelt inte vara här. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Som jag sade i mitt tidigare replikskifte finner jag det anmärk-

ningsvärt att ärendet nu är uppe för fjärde gången och det oaktat kan 

den socialdemokratiska gruppen inte ta ställning till huruvida man om-

fattar grundprincipen och tankegången i det eller inte. Det är tråkigt. 

Jag ser nu också att ledamoten Anders Eriksson har kommit tillbaka till 

salen och eftersom han inte hade möjlighet att uttala sig före bordlägg-

ningen så kommer jag att föra en separat diskussion tillsammans med ltl 

Anders Eriksson för att få höra hur Ålands framtid ser på trafikfrågorna 

inom skärgården. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom 

Herr talman! Jag hade egentligen stryka mig från talarlistan, men som dis-

kussionen nu har utvecklat sig i och med ledamot Sundbacks anförande 

tyckte jag att jag borde komma upp i alla fall. Projektledaren finns redan väl-

signad i budgeten, han infördes i finansutskottets betänkande över budgeten 

för det här året och det är omöjligt att lagtinget börjar ta beslut utan att vi har 

någon som ordentligt har räknat igenom allting. Det måste finnas ett grund-

ligt material, annars blir det ingenting. Oberoende fast det nu blir projektled-

ningsgrupp, trafikministern resonerade så och det står i meddelandet, så 

kommer lagtinget ändå att få ta beslut vidare framöver, det slutliga om finan-

sieringen.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Inte förhindrar det att någon projektledare sitter och räk-

nar på olika rutter att lagtinget tar sitt ansvar i den här frågan. Ledamot 

Sundblom kommer att sitta här i höst och önska en massa saker fort-

sättningsvis. Under den här mandatperioden har väl inte ledamot Sund-

blom fått så mycket av sina önskemål tillgodosedda i den här frågan. 

Nog måste väl frågan en gång för alla få en principiell och hållbar lös-

ning. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Herr talman! Vinsten i den här mandatperioden är att har vi en projekt-

ledning går det vidare. Det går inte vidare annars. Det går inte vidare 

med att göra som ltl Sundback, att ha många anföranden i samma 

ärende och kommer ingen vart och pratar samma sak. Det blir ingen-

ting. Det är projektledningen som måste till och sedan kommer det kon-

kreta förslag och då kan vi ta besluten. 
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Ja, men då behöver vi väl inget lagting. Projektledaren kan 

väl sköta politiken om det är det som gäller. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Herr talman! Jo, men det är trots allt så att det här är ganska tekniska 

saker att räkna ut. I lagtinget klarar vi inte av att räkna ut det här, men 

vi klarar av att ta beslut när vi har beslutsunderlag. Det är beslutsun-

derlaget som måste komma fram. Det får man inte fram hur som helst. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Jag tänkte hålla ett kortare anförande än förra gången. Jag vill 

säga att minister Thörnroos gjorde en bra sammanfattning om den här dis-

kussionen. Fyra partier har redan hunnit klart säga sina åsikter och de sam-

manfaller väldigt långt. Liberalerna och centern i meddelandet och obundna 

och moderaterna här i salen. Vi saknar ännu socialdemokraterna och Ålands 

framtids ställningstagande, men det är mycket möjligt att vi alla är överens 

om, åtminstone den här första delen, som är gemensam för alla alternativ, 

kan man säga. Trafiken Lumparland-Föglö-Kökar och kanske inkluderande 

Sottungaarkipelagen. Det betyder att vi har huvudriktlinjen fullständigt klar, 

sedan finns det detaljer som i framtiden ska lösas.  

För moderaternas del har vi inte tillräcklig fakta nu att sätta oss ner i en 

allpartiöverläggning, utan vi måste ha lite till från landskapsregeringen till 

hösten. När det materialet finns, det är närmast ekonomiskt material, men 

också visst annat, infrastrukturella lösningar, om de överhuvudtaget är möj-

liga i de alternativ som här har presenterats. Om vi har det kan vi sätta oss 

ner, men det kommer landskapsregeringen inte att kunna leverera till oss nu 

utan tidigaste i september, troligen kommer det att ta ännu längre. Då är vi 

beredda att sätta oss ner och göra den här typen av principiella överenskom-

melser.  

Därmed skapar man ett underlag för att i och med nästa regeringsprogram 

komma snabbt på banan. Till den delen håller jag med ledamot Karlsson om 

att just det han föreslog kan förverkligas. Det blev rätt den här gången när 

han inte behövde ha historiska siffror att hänvisa till. Jag hoppas som sagt var 

att landskapsregeringen nu gör de här tilläggsutredningarna till hösten så att 

vi får ett politiskt underlag för fortsättningen. 

Talmannen 

Diskussionen avbryts här. Ärendet bordläggs till måndagen den 5 september 2011.  

Föredras 

8 Mediepolitiskt program 

Landskapsregeringens meddelande (M 4/2010-2011) 

Ärendet avförs och upptas till behandling vid plenum som bestäms senare. 

Föredras 

9 Ålands turismstrategi 2012-2022 

Landskapsregeringens meddelande (M 5/2010-2011) 
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Ärendet avförs och upptas till behandling vid plenum som bestäms senare. 

Föredras från tilläggslista 

Bordläggning 

10 Ny lag om radio- och televisionsverksamhet 

Stora utskottets betänkande (STU 3/2010-2011) 
Kulturutskottets betänkande (KU 5/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 17/2010-2011) 

Ärendet upptas till behandling vid nästa plenum idag. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls idag kl. 19.20 Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 19.15). 
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Plenum den 8 juni 2011 kl. 19.20 

Plenum börjar ............................................................................................................................................................ 1397 
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1 Ny lag om radio- och televisionsverksamhet 

Stora utskottets betänkande (STU 3/2010-2011) 
Kulturutskottets betänkande (KU 5/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 17/2010-2011) 

Plenum slutar ............................................................................................................................................................. 1397 

 

Plenum börjar 

Närvaroregistrering 21 ledamöter är närvarande. 

Ledighet från dagens plenum har beviljats för ltl Jan Salmén och ltl Folke Sjölund. 

Fortsatt andra behandling 

1 Ny lag om radio- och televisionsverksamhet 

Stora utskottets betänkande (STU 3/2010-2011) 
Kulturutskottets betänkande (KU 5/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 17/2010-2011) 

Ärendets andra behandling avbröts för att stora utskottet enligt 54 § 3 mom. lagtings-

ordningen ska avge betänkande. Ärendets andra behandling fortsätter nu.  

Diskussion. Ingen diskussion. 

Stora utskottet föreslår att lagtinget antar det i kulturutskottets betänkande ingående 

första lagförslaget så att lagförslagets 28 § 1 mom. erhåller den lydelse det fått genom 

lagtingets beslut vid lagförslagets andra behandling. 

Föreläggs därmed lagförslagets 28 § 1 mom. i enlighet med den lydelse det fått vid lag-

förslagets andra behandling. Godkänd. 

Föreläggs kapitel 9. Godkänd. 

Föreläggs ikraftträdelsebestämmelsen. Godkänd. 

Lagens rubrik. Godkänd. 

Lagförslagets andra behandling är avslutad. Ärendets andra behandling är avslutad.  

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls fredag 10.06.2011 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades 

kl. 19.25). 
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Plenum den 10 juni 2011 kl. 13.00 

Plenum börjar ............................................................................................................................................................ 1399 

Tredje behandling ...................................................................................................................................................... 1399 
1 Ny lagtingsordning 

Stora utskottets betänkande (STU 2/2010-2011) 
Lagutskottets betänkande (LU 23/2010-2011) 
Vtm Gunnar Janssons m.fl. lagmotion (LM 2/2010-2011) 
Ltl Danne Sundmans m.fl. lagmotion (LM 3/2010-2011) 

Tredje behandling ...................................................................................................................................................... 1402 
2 Ny lag om radio- och televisionsverksamhet 

Kulturutskottets betänkande (KU 5/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 17/2010-2011) 
Stora utskottets betänkande (STU 3/2010-2011) 

Tredje behandling ...................................................................................................................................................... 1404 
3 Produktionsstöd för el 

Finansutskottets betänkande (FU 7/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 25/2010-2011) 

Tredje behandling ...................................................................................................................................................... 1404 
4 Köttbesiktning 

Näringsutskottets betänkande (NU 7/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 22/2010-2011) 

Tredje behandling ...................................................................................................................................................... 1404 
5 Ändrade ÅHS-avgifter 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 14/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 21/2010-2011) 

Plenum slutar ............................................................................................................................................................. 1404 

 

Plenum börjar 

Närvaroregistrering 27 ledamöter är närvarande. 

Om ledighet från dagens plenum anhåller lagtingsledamoten Olof Erland på grund av 

sjukdom och lagtingsledamöterna Margaret Lundberg och Jan-Erik Mattsson på grund 

av privata angelägenheter. Beviljas. 

Tredje behandling 

1 Ny lagtingsordning 

Stora utskottets betänkande (STU 2/2010-2011) 
Lagutskottets betänkande (LU 23/2010-2011) 
Vtm Gunnar Janssons m.fl. lagmotion (LM 2/2010-2011) 
Ltl Danne Sundmans m.fl. lagmotion (LM 3/2010-2011) 

I tredje behandling kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid 

andra behandlingen eller att förkasta förslaget. Först tillåts diskussion och efter det fö-

reläggs lagförslaget för antagande. 

Diskussion.  

Vtm Gunnar Jansson 

Tack, herr talman! En lång process ska nu gå mot sitt slut med den förhopp-

ningen att ett så enigt lagting som möjligt kan bifalla till att lagtingets verk-

samhet parlamentariseras, moderniseras, snabbas upp och från och med 
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första november i år kan styras under en ny lagtingsordning, som är föremål 

för behandling, kompletterad med en ny arbetsordning.  

Vi är alla medvetna om att detta är ett relativt djärvt steg. Under andra be-

handlingen restes frågan flera gånger om det nu är säkert att denna akt klarar 

laggranskningen och om inte, vad händer i så fall? Säker kan man aldrig vara. 

Många har deltagit i den här processen. Vi har alla, efter noggrant arbete, 

gjort vad vi rimligen kan för att ro detta projekt i land till denna del, vilket jag 

är mycket tacksam för. Som första undertecknare av lagmotionen är jag den 

första att poängtera att detta är ett teamwork. Det här är någonting som väl-

digt många har bidragit till. Behandlingen har varit grundlig. 

Jag vill med tanke på framtiden, herr talman, och för lagtingets protokoll 

nämna om att det finns en diskrepans i lagutskottets betänkande mellan § 25 

och motiveringen till den. För ordningens skull nämner jag på sidan 6 i lagut-

skottets betänkande där detaljmotiveringarna till §§ 24 och 25 ingår. Det sägs 

i sista meningen; ”en konsekvens av detta blir att den sittande expeditions-

ministären blir kvar i sitt uppdrag om lagtinget inte i en omröstning ger 

lantrådet, de övriga ledamöter i landskapsregeringen samt det presente-

rade regeringsprogrammet stöd med minst 16 röster”. Paragrafen säger mer 

än hälften av de avgivna rösterna, här är alltså diskrepansen. I lagtolkning 

gäller det som står i paragraferna. Det som står i paragrafernas motiveringar 

är sekundära tolkningskällor och ifall det finns motsättning mellan det som 

står i paragrafen och det som står i dess motivering så är det paragrafen som 

gäller. 

Jag ville bara med den här korta kommentaren för framtiden peka på att så 

här är det. Några ytterligare formella ingrepp i texten behöver inte företas. 

Lagtingsordningen talar för sig själv. Tack, herr talman.  

Ltl Anders Eriksson  

Herr talman! Det är precis som vtm Gunnar Jansson säger. Det är en lång 

process som snart är slut. Enligt mitt förmenande är det en lång process som 

lite har hamnat i diket på slutet. Mot den bakgrunden vill jag också gärna ha 

vissa kommentarer till lagtingets protokoll. 

Jag har motiverat så pass många gånger redan varför jag tycker att ersät-

tarsystemet bör tas bort. Jag lovar nu här inför sommaruppehållet att jag inte 

ska trötta lagtinget med alla de motiveringarna igen.  

Hela strukturen i lagmotionen var uppbyggd runt att ersättarsystemet 

skulle tas bort. Det var själva huvudtankarna bakom lagmotionen och där var 

samtliga partier eniga i ett skede. Enligt mitt förmenande blev det en halvme-

syr som jag har väldigt svårt att medverka till. 

Mot den bakgrunden föreslår jag ett förkastande av lagmotionen. 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Likaledes kommer jag inte att dess mera ånyo reda ut de argu-

ment som jag hade när det gäller den slutliga versionen av lagtingsordningen. 

Det huvudsakliga är ersättarsystemet men framförallt de möjligheter som 

skulle ha öppnat sig, den nya politiska kultur som vi kunde ha fått genom att 

ta bort ersättarsystemet och därigenom frigörs många av de problem som vi 

upplever att vi har i parlamentarismen idag.  

I politiken får man sikta mot stjärnorna så kanske man når trädtopparna 

och det måste man säga om den här lagtingsordningen trots att det inte har 
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gått den väg som jag och obunden samling ville. Det är ändå en stor moderni-

sering, det är många viktiga saker och det blir ny mark på flera sätt. Det är 

inget sjumilasteg men det är ett rejält kliv för parlamentarismen. Sedan beror 

det på vad vi gör av det.  

Vi ska också komma ihåg att många av de praktiska detaljerna är kvar i den 

arbetsordning som lagtinget också ska hinna med innan man avgår i höst för 

att lämna plats för det nya lagtinget. Där finns det rätt så intressanta detaljer.  

När det gäller motiveringen i lagutskottets betänkande, eftersom vi har 

upptäckt diskrepansen i § 25, så varför inte ändra den? Jag tycker att det här 

arbetet förtjänar att ett sådant centralt fel skulle tillrättaläggas. Det kan vi 

göra nu i tredje behandling när motiveringen behandlas.  

Jag vill avisera att jag under behandlingen av motiveringen föreslår att mo-

tiveringen under § 25 i lagutskottets betänkande ändras på ett sådant sätt att 

16 röster stryks och man tillägger; ”hälften av de avgivna rösterna”. Detta har 

jag inte skriftligen, men jag kanske hinner ordna det. 

I övrigt så tror jag inte att jag begär replik på mig själv. Det upplåter jag till 

de andra. Tack, herr talman. 

Ltl Barbro Sundback, replik    

Tack, herr talman! Jag vill bara ge mitt stöd till ltl Danne Sundmans för-

slag om att vi ska ändra detaljmotiveringen. Nog måste ju lagtinget 

kunna rätta till det, om man inser att man har en plump i protokollet. 

Inte kan vi vara så prestigefyllda att detta på något vis är skrivet i sten. 

Det är en uppenbar motsättning. Vi har själva höga krav på att lagstift-

ningen ska vara transparent och entydig. Jag stöder det förslaget. 

Talmannen 

Jag kan informera att det finns ett färdigt skrivet förslag. Vi tar en liten paus. Sedan 

kommer ltl Sundman att lägga fram förslaget skriftligt och korrekt.  

Ltl Danne Sundman, replik  

Herr talman! Det låter bra. Till ltl Sundback vill jag säga att understödet 

måste ges i detaljbehandlingen också.  

Jag tycker att alla de politiker och tjänstemän som har jobbat med 

detta är värda att ett sådant här fel tillrättaläggs så att det inte går vi-

dare, för det har gjorts stora insatser under flera års tid av flera tjänste-

män och framförallt av politiker i både lagutskottet och arbetsgruppen. 

Jag tycker att vi ska göra ett så bra jobb som vi bara kan. 

Sedan var jag lite bekymrad över att vi kanske har någon grynna kvar. 

Men det här är ju ingenting som vi skriver i sten utan vi skriver det på 

papper och det kan ändras om vi ser att saker och ting inte fungerar, 

som med all lagstiftning.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Lagtinget ajournerar sig två minuter för att vi ska kunna 

hämta det skriftliga förslaget.  

Plenum fortsätter. Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. 

Lagförslaget föreläggs för antagande i tredje behandling. Begäres ordet?  

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Jag föreslår förkastade av lagmotion. 
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Talmannen 

Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Under diskussionen har ltl Anders 

Eriksson förslagit att lagmotionen ska förkastas, detta har emellertid inte vunnit något 

understöd varför förslaget förfaller.  

Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är 

avslutad.  

Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Ungefär i enlighet med vad jag sade under diskussionen så före-

slår jag att motiveringen under § 25 får en annan lydelse, vilket framgår av 

det utdelade pappret.  

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Talman! Jag ber att få understöda ltl Sundmans ändringsförslag. 

Talmannen 

Begäres ytterligare ordet? Under diskussionen har ltl Danne Sundman understödd av 

vtm Gun-Mari Lindholm föreslagit att motiveringens 24 och 25 §§ ska få den lydelse 

som finns i det utdelade förslaget. 

Talmannen läser upp det; ”Utskottet föreslår vissa omformuleringar i bestämmelserna 

så att de olika åtgärderna som rör regeringsbildningen tas upp i kronologisk ordning. 

Avsikten är att det tydligt ska framgå att lantrådet och de nya landskapsregeringsle-

damöterna formellt inte kan tillträda sina uppdrag förrän lagtinget i en omröstning 

har godkänt regeringens program och sammansättning. En konsekvens av detta blir 

att den sittande expeditionsministären blir kvar i sitt uppdrag om lagtinget inte i en 

omröstning ger lantrådet, de övriga ledamöterna i landskapsregeringen samt det pre-

senterade regeringsprogrammen stöd med mer än hälften av de avgivna rös-

terna.”   

Är redogörelsen riktig?  

Kan lagtinget enhälligt anta detta ändringsförslag? Lagtinget antar enhälligt detta änd-

ringsförslag till motiveringen.  

Lagtinget har sålunda i enda behandling godkänt motiveringen enhälligt.  

Talmannen önskar också få till protokollet att lagtinget har med den erforderliga kvali-

ficerade majoritet, som behövs för att detta ska bli godkänt, antagit lagförslaget som så-

dant. Ärendet är slutbehandlat. 

Tredje behandling 

2 Ny lag om radio- och televisionsverksamhet 

Kulturutskottets betänkande (KU 5/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 17/2010-2011) 
Stora utskottets betänkande (STU 3/2010-2011) 

Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs de lagförslag som 

ingår i betänkandet var för sig för beslut i tredje behandling. Slutligen föreläggs betän-

kandets motiveringar för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkän-

nas? Godkänt. 

Diskussion. 
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Ltl Fredrik Karlström 

Herr talman! Det mesta är väl kanske sagt gällande den här lagen. Det är trå-

kigt att vi inte fick möjlighet att debattera det etermediapolitiska program-

met, innan vi ska ta ställning och rösta om detta.  

Ni vet var jag står och vad jag tycker. Jag tänker bara kort säga att jag 

kommer att föreslå att det här förkastats. Det kloka hade varit att landskaps-

regeringen hade gjort en snabb behandling av den här lagen, gjort om lagen 

och kommit tillbaka med en framställning som även landskapsregeringen 

står bakom. Den här lagframställningen som kommer nu är det egentligen 

inte någon i den här salen som vill ha. Tack, herr talman. 

Talmannen 

Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad.  

Först föreläggs förslaget till landskapslag om radio- och televisionsverksamhet för anta-

gande i tredje behandling. Begäres ordet?  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag ber om att förkasta det här lagförslaget. 

Ltl Barbro Sundback, replik    

Herr talman! Jag ber att få understöda förslaget om förkastande.  

Talmannen 

Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Under behandlingen har ltl Fredrik 

Karlström understödd av ltl Barbro Sundback föreslagit att lagtinget ska förkasta lag-

förslaget.  

Omröstning kommer därför att verkställas. Omröstningspropositionen ställs så att de 

som röstar för att lagförslaget skall antas röstar ja och de som röstar för ltl Karlströms 

förslag att lagförslaget ska förkastas röstar nej.  

Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.  

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Jag yrkar på öppen omröstning i detta angelägna ärende.  

Talmannen 

Öppen omröstning har begärts och kommer att verkställas. Jag ber ledamöterna Folke 

Sjölund och Carina Aaltonen att biträda vid omröstningen.  

Upprop. 

Omröstningen har givit vid handen; 16 ja-röster, 10 nej-röster och 4 är frånvarande. 

Majoritet för ja.  

Lagtinget har sålunda omfattat lagförslaget i tredje behandling. Lagförslagets tredje be-

handling är avslutad. 

 

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 3 § tobakslagen för landskapet 

Åland för antagande i tredje behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i tredje behand-

ling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.  

Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. 

Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.  

Ärendet är slutbehandlat. 
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Tredje behandling 

3 Produktionsstöd för el 

Finansutskottets betänkande (FU 7/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 25/2010-2011) 

I tredje behandling kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid 

andra behandlingen eller att förkasta förslaget. Först tillåts diskussion och efter det fö-

reläggs lagförslaget för antagande. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Lagförslaget föreläggs för antagande i tredje behandling. Begärs ordet?  

Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är 

avslutad.  

Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. 

Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat. 

Tredje behandling 

4 Köttbesiktning 

Näringsutskottets betänkande (NU 7/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 22/2010-2011) 

I tredje behandling kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid 

andra behandlingen eller att förkasta förslaget. Först tillåts diskussion och efter det fö-

reläggs lagförslaget för antagande. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Lagförslaget föreläggs för antagande i tredje behandling. Begärs ordet?  

Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är 

avslutad.  

Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. 

Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat. 

Tredje behandling 

5 Ändrade ÅHS-avgifter 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 14/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 21/2010-2011) 

I tredje behandling kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid 

andra behandlingen eller att förkasta förslaget. Först tillåts diskussion och efter det fö-

reläggs lagförslaget för antagande. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Lagförslaget föreläggs för antagande i tredje behandling. Begärs ordet?  

Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är 

avslutad.  

Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. 

Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls måndag den 5 september kl. 13.00.2011. Plenum är avslutat. (Ple-

num avslutades kl. 13.40). Talmannen önskar alla en trevlig och stärkande sommar! 
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	Ltl Barbro Sundback, replik

	Ltl Sirpa Eriksson



	Föredras
	8 Skärgårdsnämndens sekreterare
	Landskapsregeringens svar
	Ltl Barbro Sundbacks enkla fråga (EF 14/2010-2011)
	Ltl Barbro Sundback
	Minister Torbjörn Eliasson
	Ltl Barbro Sundback
	Minister Torbjörn Eliasson
	Ltl Barbro Sundback
	Minister Torbjörn Eliasson



	För kännedom
	9 Näringspolitisk utveckling
	Ltl Roger Janssons enkla fråga (EF 15/2010-2011)


	Plenum slutar

	Plenum den 21 mars 2011 kl. 13.00
	Plenum börjar
	Meddelanden
	Andra behandling
	1 Godkännande av avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater
	Lagutskottets betänkande (LU 16/2010-2011)
	Republikens presidents framställning (RP 1/2010-2011)


	Andra behandling
	2 Godkännande av avtalet med Liechtenstein om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden
	Lagutskottets betänkande (LU 17/2010-2011)
	Republikens presidents framställning (RP 13/2010-2011)


	Remiss
	3 Det svenska språket
	Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 4/2010-2011)
	Ltl Anders Eriksson
	Ltl Gun Carlson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Gun Carlson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Ulla-Britt Dahl, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Ulla-Britt Dahl, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik

	Ltl Danne Sundman
	Ltl Olof Erland
	Ltl Anders Eriksson
	Ltl Ulla-Britt Dahl, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Ulla-Britt Dahl, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik

	Ltl Olof Erland



	Remiss
	4 Översättningsbyrå
	Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 14/2010-2011)
	Ltl Danne Sundman
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Danne Sundman, replik

	Ltl Roger Jansson
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Ulla-Britt Dahl, replik
	Ltl Roger Jansson, replik

	Ltl Anders Eriksson
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Jan Salmén, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Jan Salmén, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik

	Ltl Danne Sundman
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Danne Sundman, replik

	Ltl Olof Erland
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Olof Erland, replik




	Remiss
	5 Verktyg för tolkning och översättning
	Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 15/2010-2011)
	Ltl Danne Sundman
	Ltl Anders Eriksson
	Ltl Danne Sundman
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Danne Sundman, replik

	Ltl Olof Erland
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Danne Sundman, replik




	För kännedom
	6 Defibrillator
	Vtm Gun-Mari Lindholms enkla fråga (EF 16/2010-2011)

	7 Elevdemokrati
	Vtm Gun-Mari Lindholms enkla fråga (EF 17/2010-2011)

	8 Föglötunneln
	Ltl Danne Sundmans enkla fråga (EF 18/2010-2011)


	Plenum slutar

	Plenum den 23 mars 2011 kl. 13.00
	Plenum börjar
	Tredje behandling
	1 Godkännande av avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater
	Lagutskottets betänkande (LU 16/2010-2011)
	Republikens presidents framställning (RP 1/2010-2011)


	Tredje behandling
	2 Godkännande av avtalet med Liechtenstein om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden
	Lagutskottets betänkande (LU 17/2010-2011)
	Republikens presidents framställning (RP 13/2010-2011)


	Föredras
	3 Elevdemokrati
	Vtm Gun-Mari Lindholms enkla fråga (EF 17/2010-2011)
	Vtm Gun-Mari Lindholm
	Vicelantrådet Britt Lundberg
	Vtm Gun-Mari Lindholm
	Vicelantrådet Britt Lundberg
	Vtm Gun-Mari Lindholm
	Vicelantrådet Britt Lundberg



	Remiss
	4 Äldreomsorgslag
	Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 50/2010-2011)
	Ltl Barbro Sundback
	Vtm Gun-Mari Lindholm, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Gun Carlson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Gun Carlson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Ulla-Britt Dahl, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik

	Ltl Runar Karlsson
	Ltl Ulla-Britt Dahl, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Ulla-Britt Dahl, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Vtm Gun-Mari Lindholm, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik

	Ltl Anders Eriksson
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik

	Ltl Camilla Gunell
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Gun Carlson, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Gun Carlson, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik

	Minister Katrin Sjögren
	Ltl Barbro Sundback
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik

	Ltl Johan Ehn
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Johan Ehn, replik




	Remiss
	5 Äldreomsorg
	Vtm Gun-Mari Lindholms hemställningsmotion (HM 33/2010-2011)
	Vtm Gun-Mari Lindholm
	Ltl Barbro Sundback
	Vtm Gun-Mari Lindholm, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik




	Remiss
	6 Deltagande i det europeiska året för aktivt åldrande 2012
	Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 46/2010-2011)
	Ltl Carina Aaltonen
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Carina Aaltonen, replik

	Ltl Barbro Sundback
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik




	Remiss
	7 Strategi för kvalitetssäkring
	Ltl Danne Sundmans m.fl. hemställningsmotion (HM 17/2010-2011)
	Ltl Danne Sundman
	Ltl Ulla-Britt Dahl, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Ulla-Britt Dahl, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Danne Sundman, replik

	Ltl Anders Eriksson
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Danne Sundman, replik

	Ltl Barbro Sundback
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik

	Ltl Danne Sundman
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Danne Sundman, replik




	Remiss
	8 Understöd för servicetrafik
	Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion (HM 51/2010-2011)
	Ltl Barbro Sundback
	Ltl Ulla-Britt Dahl, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Ulla-Britt Dahl, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Vtm Gun-Mari Lindholm, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Vtm Gun-Mari Lindholm, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik




	Remiss
	9 Effektivare förvaltning
	Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 5/2010-2011)
	Ltl Anders Eriksson
	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik




	Plenum slutar

	Plenum den 28 mars 2011 kl. 13.00
	Plenum börjar
	Bordläggning
	1 Ändringar i körkortslagen
	Lagutskottets betänkande (LU 18/2010-2011)
	Landskapsregeringens framställning (FR 14/2010-2011)


	Remiss
	2 Upphandlingsdirektiv
	Vtm Gun-Mari Lindholms hemställningsmotion (HM 35/2010-2011)
	Vtm Gun-Mari Lindholm
	Ltl Folke Sjölund, replik
	Vtm Gun-Mari Lindholm, replik
	Vtm Gunnar Jansson, replik
	Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

	Ltl Barbro Sundback
	Vtm Gun-Mari Lindholm
	Ltl Barbro Sundback
	Ltl Gun Carlson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Gun Carlson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik

	Vtm Gun-Mari Lindholm
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Vtm Gun-Mari Lindholm, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Vtm Gun-Mari Lindholm, replik
	Ltl Ulla-Britt Dahl, replik
	Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

	Ltl Olof Erland
	Ltl Gun Carlson, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik




	Remiss
	3 Justering av landskapsandelar
	Ltl Barbro Sundback m.fl. hemställningsmotion (HM 38/2010-2011)
	Ltl Barbro Sundback



	Remiss
	4 Utredning över konsekvenserna av en kommunsammanslagning
	Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 10/2010-2011)
	Ltl Anders Eriksson
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik

	Ltl Barbro Sundback
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Harry Jansson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Harry Jansson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik

	Ltl Roger Slotte
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Roger Slotte, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Roger Slotte, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Roger Slotte, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Roger Slotte, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Ltl Roger Slotte, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Ltl Roger Slotte, replik

	Ltl Jörgen Strand
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Jörgen Strand, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Jörgen Strand, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Jörgen Strand, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Jörgen Strand, replik
	Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik
	Ltl Jörgen Strand, replik
	Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik
	Ltl Jörgen Strand, replik

	Ltl Olof Erland
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Olof Erland, replik

	Ltl Barbro Sundback
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Jörgen Strand, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Jörgen Strand, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik

	Ltl Johan Ehn
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Gun Carlson, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Gun Carlson, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Ltl Johan Ehn, replik

	Ltl Harry Jansson
	Ltl Harry Jansson
	Ltl Jörgen Strand, replik
	Ltl Harry Jansson, replik
	Ltl Jörgen Strand, replik
	Ltl Harry Jansson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Harry Jansson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Harry Jansson, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Harry Jansson, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Harry Jansson, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Ltl Harry Jansson, replik




	Remiss
	5 Integrationsbefrämjande inom tredje sektorn
	Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion (HM 42/2010-2011)
	Ltl Carina Aaltonen



	Remiss
	6 Friskvårdsavdrag
	Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 28/2010-2011)
	Ltl Fredrik Karlström



	För kännedom
	7 Studentexamen
	Ltl Danne Sundmans enkla fråga (EF 19/2010-2011)


	Plenum slutar

	Plenum den 30 mars 2011 kl. 13.00
	Plenum börjar
	Bordläggning
	1 Godkännande av världspostkonventionen
	Lagutskottets betänkande (LU 19/2010-2011)
	Republikens presidents framställning (RP 14/2010-2011)


	Bordläggning
	2 Ny barnomsorgslagstiftning
	Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 5/2010-2011)
	Landskapsregeringens framställning (FR 15/2009-2010)
	Ltl Barbro Sundbacks lagmotion (LM 2/2009-2010)


	Föredras
	3 Näringspolitisk utveckling
	Landskapsregeringens svar
	Ltl Roger Janssons enkla fråga (EF 15/2010-2011)
	Ltl Roger Jansson
	Minister Torbjörn Eliasson
	Ltl Roger Jansson
	Minister Torbjörn Eliasson
	Ltl Roger Jansson
	Minister Torbjörn Eliasson



	Bordläggning
	4 Defibrillator
	Landskapsregeringens svar
	Vtm Gun-Mari Lindholms enkla fråga (EF 16/2010-2011)
	Vtm Gun-Mari Lindholm
	Minister Katrin Sjögren
	Vtm Gun-Mari Lindholm
	Minister Katrin Sjögren
	Vtm Gun-Mari Lindholm
	Minister Katrin Sjögren



	Bordläggning
	5 Studentexamen
	Ltl Danne Sundmans enkla fråga (EF 19/2010-2011)
	Ltl Danne Sundman
	Vicelantrådet Britt Lundberg
	Ltl Danne Sundman
	Vicelantrådet Britt Lundberg
	Ltl Danne Sundman, replik
	Vicelantrådet Britt Lundberg, replik




	Remiss
	6 Uppföljning av WheellT
	Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 13/2010-2011)
	Ltl Danne Sundman
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Danne Sundman, replik

	Ltl Roger Jansson
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Roger Jansson, replik

	Ltl Danne Sundman
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Danne Sundman, replik




	Remiss
	7 Stöd till småföretagare
	Vtm Gun-Mari Lindholms hemställningsmotion (HM 34/2010-2011)
	Vtm Gun-Mari Lindholm
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Vtm Gun-Mari Lindholm, replik
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Vtm Gun-Mari Lindholm, replik
	Ltl Anders Englund, replik
	Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

	Ltl Anders Eriksson
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Vtm Gun-Mari Lindholm, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Vtm Gun-Mari Lindholm, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik

	Vtm Gun-Mari Lindholm



	Remiss
	8 Grunderna för vikariehjälp inom lantbruket
	Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 40/2010-2011)
	Ltl Carina Aaltonen
	Ltl Jan Salmén, replik
	Ltl Carina Aaltonen, replik
	Ltl Jan Salmén, replik
	Ltl Carina Aaltonen, replik
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Carina Aaltonen, replik
	Ltl Anders Englund, replik
	Ltl Carina Aaltonen, replik
	Ltl Gun Carlson, replik
	Ltl Carina Aaltonen, replik
	Ltl Gun Carlson, replik
	Ltl Carina Aaltonen, replik

	Ltl Anders Eriksson
	Ltl Carina Aaltonen, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Carina Aaltonen, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Vtm Gun-Mari Lindholm, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Vtm Gun-Mari Lindholm, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik

	Ltl Barbro Sundback
	Ltl Jan Salmén, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Jan Salmén, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik

	Vtm Gun-Mari Lindholm
	Ltl Jan Salmén, replik
	Vtm Gun-Mari Lindholm, replik
	Ltl Jan Salmén, replik
	Vtm Gun-Mari Lindholm, replik
	Ltl Ulla-Britt Dahl, replik
	Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

	Ltl Jan Salmén
	Ltl Carina Aaltonen, replik
	Ltl Jan Salmén, replik
	Ltl Carina Aaltonen, replik
	Ltl Jan Salmén, replik




	Remiss
	9 Viltvårdshänsyn vid etablerandet av infrastruktur
	Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 25/2010-2011)
	Ltl Danne Sundman
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Danne Sundman, replik




	För kännedom
	10 Ny lagtingsordning
	Vtm Gunnar Janssons m.fl. lagmotion (LM 2/2010-2011)

	11 Ny lagtingsordning
	Ltl Danne Sundman m.fl. lagmotion (LM 3/2010-2011)


	Plenum slutar

	Plenum den 4 april 2011 kl. 13.00
	Plenum börjar
	Bordläggning
	1 Förverkligande av förslag om skärgårdspolisen
	Lagutskottets betänkande (LU 20/2010-2011)
	Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion (HM 62/2007-2008)


	Första behandling
	2 Godkännande av världspostkonventionen
	Lagutskottets betänkande (LU 19/2010-2011)
	Republikens presidents framställning (RP 14/2010-2011)
	Ltl Olof Erland
	Ltl Barbro Sundback
	Ltl Olof Erland



	Första behandling
	3 Ny barnomsorgslagstiftning
	Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 5/2010-2011)
	Landskapsregeringens framställning (FR 15/2009-2010)
	Ltl Barbro Sundbacks lagmotion (LM 2/2009-2010)
	Ltl Åke Mattsson
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik

	Ltl Carina Aaltonen
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Carina Aaltonen, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Carina Aaltonen, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Carina Aaltonen, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Carina Aaltonen, replik
	Ltl Sirpa Eriksson, replik
	Ltl Carina Aaltonen, replik
	Ltl Sirpa Eriksson, replik
	Ltl Carina Aaltonen, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Carina Aaltonen, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Carina Aaltonen, replik

	Ltl Barbro Sundback
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Folke Sjölund, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Folke Sjölund, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Gun Carlson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Gun Carlson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik

	Ltl Henry Lindström
	Ltl Roger Jansson
	Ltl Carina Aaltonen, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Vtm Gun-Mari Lindholm, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Vtm Gun-Mari Lindholm, replik
	Ltl Roger Jansson, replik

	Vtm Gun-Mari Lindholm
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Vtm Gun-Mari Lindholm, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Carina Aaltonen, replik
	Vtm Gun-Mari Lindholm, replik
	Ltl Carina Aaltonen, replik
	Vtm Gun-Mari Lindholm, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Vtm Gun-Mari Lindholm, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

	Ltl Olof Erland
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Olof Erland, replik

	Ltl Barbro Sundback
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik

	Minister Katrin Sjögren
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Sirpa Eriksson, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik

	Ltl Barbro Sundback
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Sirpa Eriksson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Sirpa Eriksson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik




	Första behandling
	4 Ändringar i körkortslagen
	Lagutskottets betänkande (LU 18/2010-2011)
	Landskapsregeringens framställning (FR 14/2010-2011)
	Ltl Olof Erland
	Ltl Roger Jansson



	Remiss
	5 Ny lagtingsordning
	Vtm Gunnar Janssons m.fl. lagmotion (LM 2/2010-2011)


	Remiss
	6 Ny lagtingsordning
	Ltl Danne Sundman m.fl. lagmotion (LM 3/2010-2011)


	Remiss
	7 Tandvård för personer under fattigdomsgränsen
	Ltl Barbro Sundback m.fl. hemställningsmotion (HM 37/2010-2011)
	Ltl Roger Jansson
	Ltl Barbro Sundback
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik




	Remiss
	8 Barnfattigdomen på Åland
	Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 1/2010-2011)
	Ltl Johan Ehn



	Remiss
	9 Åtgärder för att bevara byanamnen
	Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 16/2010-2011)
	Ltl Danne Sundman



	Remiss
	10 Hembygdsrättsceremoni
	Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion (HM 24/2010-2011)
	Ltl Fredrik Karlström
	Ltl Johan Ehn



	Remiss
	11 Strategi för sociala medier
	Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 29/2010-2011)
	Ltl Danne Sundman



	Plenum slutar

	Plenum den 6 april 2011 kl. 13.00
	Plenum börjar
	Bordläggning
	1 Revidering av landskapslagen om resandeavgift
	Näringsutskottets betänkande (NU 4/2010-2011)
	Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion (HM 34/2007-2008)


	Andra behandling
	2 Godkännande av världspostkonventionen
	Lagutskottets betänkande (LU 19/2010-2011)
	Republikens presidents framställning (RP 14/2010-2011)


	Andra behandling
	3 Ny barnomsorgslagstiftning
	Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 5/2010-2011)
	Landskapsregeringens framställning (FR 15/2009-2010)
	Ltl Barbro Sundbacks lagmotion (LM 2/2009-2010)
	Vtm Gun-Mari Lindholm
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Vtm Gun-Mari Lindholm, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Vtm Gun-Mari Lindholm, replik
	Ltl Sirpa Eriksson, replik
	Vtm Gun-Mari Lindholm, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Vtm Gun-Mari Lindholm, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Vtm Gun-Mari Lindholm, replik
	Ltl Ulla-Britt Dahl, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

	Ltl Carina Aaltonen
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Carina Aaltonen, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Carina Aaltonen, replik
	Vtm Gun-Mari Lindholm, replik
	Ltl Carina Aaltonen, replik
	Vtm Gun-Mari Lindholm, replik
	Ltl Carina Aaltonen, replik
	Ltl Sirpa Eriksson, replik
	Ltl Carina Aaltonen, replik
	Ltl Sirpa Eriksson, replik
	Ltl Carina Aaltonen, replik

	Ltl Johan Ehn
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Johan Ehn, replik

	Ltl Barbro Sundback
	Ltl Gun Carlson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Gun Carlson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Folke Sjölund, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Folke Sjölund, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik

	Vtm Gun-Mari Lindholm
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Vtm Gun-Mari Lindholm, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

	Ltl Carina Aaltonen
	Ltl Camilla Gunell
	Ltl Camilla Gunell
	Ltl Danne Sundman
	Ltl Carina Aaltonen



	Andra behandling
	4 Ändringar i körkortslagen
	Lagutskottets betänkande (LU 18/2010-2011)
	Landskapsregeringens framställning (FR 14/2010-2011)
	Minister Veronica Thörnroos



	Enda behandling
	5 Förverkligande av förslag om skärgårdspolisen
	Lagutskottets betänkande (LU 20/2010-2011)
	Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion (HM 62/2007-2008)


	Föredras
	6 Föglötunneln
	Landskapsregeringens svar
	Ltl Danne Sundmans enkla fråga (EF 18/2010-2011)
	Ltl Danne Sundman
	Minister Veronica Thörnroos
	Ltl Danne Sundman
	Minister Veronica Thörnroos
	Ltl Danne Sundman
	Minister Veronica Thörnroos



	Remiss
	7 Ny lagtingsordning
	Vtm Gunnar Janssons m.fl. lagmotion (LM 2/2010-2011)


	Remiss
	8 Ny lagtingsordning
	Ltl Danne Sundman m.fl. lagmotion (LM 3/2010-2011)
	Vtm Gunnar Jansson
	Ltl Danne Sundman, replik
	Vtm Gunnar Jansson, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Vtm Gunnar Jansson, replik
	Ltl Folke Sjölund, replik
	Vtm Gunnar Jansson, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Vtm Gunnar Jansson, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Vtm Gunnar Jansson, replik
	Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik
	Vtm Gunnar Jansson, replik
	Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik
	Vtm Gunnar Jansson, replik

	Ltl Danne Sundman
	Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Vtm Gunnar Jansson, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Vtm Gunnar Jansson, replik
	Ltl Danne Sundman, replik

	Ltl Harry Jansson
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Harry Jansson, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Harry Jansson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Harry Jansson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Harry Jansson, replik

	Ltl Anders Eriksson
	Ltl Roger Jansson
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Vtm Gunnar Jansson, replik
	Ltl Roger Jansson, replik

	Ltl Barbro Sundback
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik




	Remiss
	9 Understöd för busstrafik och servicelinje
	Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion (HM 45/2010-2011)
	Ltl Camilla Gunell
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik

	Ltl Barbro Sundback
	Minister Veronica Thörnroos
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik

	Ltl Camilla Gunell
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik




	Remiss
	10 Nytt avgiftssystem för skärgårdstrafiken
	Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 26/2010-2011)


	Remiss
	11 Förkortad Föglöförbindelse
	Ltl Roger Janssons m.fl. hemställningsmotion (HM 49/2010-2011)


	Remiss
	12 Nollvision gällande trafikolyckor
	Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 8/2010-2011)


	Remiss
	13 Frästa räfflor i mitten på tvåfältsväg
	Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 9/2010-2011)


	Remiss
	14 Internetbokningssystem för fordonsbesiktning
	Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion (HM 21/2010-2011)


	Plenum slutar

	Plenum den 11 april 2011 kl. 13.00
	Plenum börjar
	Bordläggning
	1 Avfallsdirektivet
	Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 6/2010-2011)
	Landskapsregeringens framställning (FR 12/2010-2011)


	Bordläggning
	2 Ändring av fornminneslagen
	Kulturutskottets betänkande (KU 4/2010-2011)
	Landskapsregeringens framställning (FR 13/2010-2011)


	Tredje behandling
	3 Godkännande av världspostkonventionen
	Lagutskottets betänkande (LU 19/2010-2011)
	Republikens presidents framställning (RP 14/2010-2011)


	Tredje behandling
	4 Ny barnomsorgslagstiftning
	Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 5/2010-2011)
	Landskapsregeringens framställning (FR 15/2009-2010)
	Ltl Barbro Sundbacks lagmotion (LM 2/2009-2010)


	Tredje behandling
	5 Ändringar i körkortslagen
	Lagutskottets betänkande (LU 18/2010-2011)
	Landskapsregeringens framställning (FR 14/2010-2011)


	Enda behandling
	6 Förverkligande av förslag om skärgårdspolisen
	Lagutskottets betänkande (LU 20/2010-2011)
	Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion (HM 62/2007-2008)
	Ltl Olof Erland
	Ltl Barbro Sundback
	Minister Roger Eriksson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Minister Roger Eriksson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik

	Ltl Anders Eriksson
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik

	Ltl Olof Erland
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Olof Erland, replik

	Ltl Camilla Gunell
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Margaret Lundberg, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Margaret Lundberg, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Minister Roger Eriksson, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Minister Roger Eriksson, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Anders Englund, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik

	Ltl Leo Sjöstrand
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Leo Sjöstrand, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Leo Sjöstrand, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Leo Sjöstrand, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Leo Sjöstrand, replik

	Ltl Barbro Sundback
	Ltl Leo Sjöstrand, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Leo Sjöstrand, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik

	Ltl Barbro Sundback
	Ltl Camilla Gunell
	Ltl Barbro Sundback
	Ltl Camilla Gunell



	Remiss efter bordläggning
	7 Ny lagtingsordning
	Vtm Gunnar Janssons m.fl. lagmotion (LM 2/2010-2011)


	Remiss efter bordläggning
	8 Ny lagtingsordning
	Ltl Danne Sundman m.fl. lagmotion (LM 3/2010-2011)
	Ltl Roger Slotte
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Roger Slotte, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Ltl Roger Slotte, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Ltl Roger Slotte, replik

	Ltl Danne Sundman
	Ltl Anders Eriksson
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Vtm Gunnar Jansson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Vtm Gunnar Jansson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Roger Slotte, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Roger Slotte, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik

	Ltl Olof Erland
	Ltl Barbro Sundback
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik




	Remiss
	9 Rösträtt vid 16 år
	Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 12/2010-2011)
	Ltl Danne Sundman
	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik

	Ltl Johan Ehn
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Johan Ehn, replik

	Ltl Barbro Sundback
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Johan Ehn, replik




	Remiss
	10 Nato och Ålands status
	Ltl Mika Nordbergs hemställningsmotion (HM 31/2010-2011)
	Ltl Mika Nordberg
	Ltl Roger Jansson
	Ltl Mika Nordberg, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Mika Nordberg, replik
	Ltl Roger Jansson, replik




	Remiss
	11 Riskapitaltillgången
	Ltl Roger Janssons m.fl. hemställningsmotion (HM 48/2010-2011)


	Remiss
	12 Nytt avgiftssystem för skärgårdstrafiken
	Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 26/2010-2011)


	Remiss
	13 Förkortad Föglöförbindelse
	Ltl Roger Janssons m.fl. hemställningsmotion (HM 49/2010-2011)


	För kännedom
	14 Posttjänster
	Landskapsregeringens framställning (FR 15/2010-2011)


	Plenum slutar

	Plenum den 13 april 2011 kl. 13.00
	Plenum börjar
	Bordläggning
	1 En översyn av bestämmelserna om sexualbrott
	Lagutskottets betänkande (LU 21/2010-2011)
	Vtm Gunnar Janssons m.fl. hemställningsmotion (HM 11/2010-2011)


	Bordläggning
	2 Kärnkraft och slutförvar av radioaktivt avfall
	Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 7/2010-2011)
	Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 41/2008-2009)


	Remiss
	3 Posttjänster
	Landskapsregeringens framställning (FR 15/2010-2011)
	Minister Roger Eriksson



	Första behandling
	4 Avfallsdirektivet
	Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 6/2010-2011)
	Landskapsregeringens framställning (FR 12/2010-2011)
	Ltl Åke Mattsson
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik

	Ltl Roger Jansson
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Roger Jansson, replik

	Ltl Barbro Sundback
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik




	Första behandling
	5 Ändring av fornminneslagen
	Kulturutskottets betänkande (KU 4/2010-2011)
	Landskapsregeringens framställning (FR 13/2010-2011)
	Ltl Johan Ehn
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Johan Ehn, replik

	Ltl Anders Eriksson
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik

	Vtm Gunnar Jansson
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Vtm Gunnar Jansson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Vtm Gunnar Jansson, replik

	Ltl Johan Ehn
	Vtm Gunnar Jansson, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Johan Ehn, replik




	Enda behandling
	6 Revidering av landskapslagen om resandeavgift
	Näringsutskottets betänkande (NU 4/2010-2011)
	Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion (HM 34/2007-2008)
	Ltl Jörgen Strand
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Jörgen Strand, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Jörgen Strand, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Leo Sjöstrand, replik
	Vicelantrådet Britt Lundberg, replik
	Ltl Jörgen Strand, replik
	Vicelantrådet Britt Lundberg, replik
	Ltl Jörgen Strand, replik
	Ltl Jan Salmén, replik
	Ltl Jörgen Strand, replik
	Ltl Jan Salmén, replik
	Ltl Jörgen Strand, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Jörgen Strand, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Jörgen Strand, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Jörgen Strand, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Jörgen Strand, replik
	Vtm Gunnar Jansson, replik
	Ltl Jörgen Strand, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Harry Jansson, replik
	Ltl Jörgen Strand, replik
	Ltl Harry Jansson, replik
	Ltl Jörgen Strand, replik
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Jörgen Strand, replik

	Ltl Fredrik Karlström
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Fredrik Karlström, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Fredrik Karlström, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Fredrik Karlström, replik
	Ltl Jan Salmén, replik
	Ltl Fredrik Karlström, replik
	Ltl Jan Salmén, replik
	Ltl Fredrik Karlström, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Fredrik Karlström, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Anders Englund, replik
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Fredrik Karlström, replik
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Fredrik Karlström, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Fredrik Karlström, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Fredrik Karlström, replik

	Ltl Roger Jansson
	Ltl Fredrik Karlström, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Fredrik Karlström, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Jan Salmén, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Jan Salmén, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Roger Jansson, replik

	Ltl Anders Englund
	Ltl Harry Jansson, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Anders Englund, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Anders Englund, replik
	Ltl Ulla-Britt Dahl, replik
	Ltl Anders Englund, replik
	Ltl Ulla-Britt Dahl, replik
	Ltl Anders Englund, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Anders Englund, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Anders Englund, replik

	Ltl Anders Eriksson
	Ltl Fredrik Karlström, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik

	Ltl Olof Erland
	Ltl Danne Sundman
	Ltl Harry Jansson, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Harry Jansson, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Danne Sundman, replik

	Ltl Barbro Sundback



	Remiss
	7 Kartläggning av tillgängligheten till offentliga miljöer
	Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 7/2010-2011)


	Remiss
	8 Tillämpningsdirektiv för avlastningsstöd
	Vtm Gun-Mari Lindholms hemställningsmotion (HM 36/2010-2011)


	Remiss
	9 Försök med havsbaserad solenergi
	Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 27/2010-2011)


	Remiss
	10 En åländsk nationalpark
	Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 6/2010-2011)


	Remiss
	11 Nationalfond för natur- och kulturarv
	Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion (HM 44/2010-2011)


	För kännedom
	12 Jakt för rörelsehindrade
	Landskapsregeringens framställning (FR 16/2010-2011)

	13 Bibliotekskommissionens berättelse för år 2010
	Bibliotekskommissionens berättelse (BB 1/2010-2011)

	14 Övningslokaler
	Vtm Gun-Mari Lindholms enkla fråga (EF 20/2010-2011)

	15 Information om kommunalvalet
	Ltl Carina Aaltonens enkla fråga (EF 21/2010-2011)


	Plenum slutar

	Plenum den 18 april 2011 kl. 13.00
	Plenum börjar
	Bordläggning
	1 Redogörelse enligt 32 § lagtingsordningen för tiden 1 november 2009 - 31 oktober 2010
	Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande (SjpN 1/2010-2011)
	Landskapsregeringens redogörelse (RS 1/2010-2011)


	Bordläggning
	2 Posttjänster
	Lagutskottets betänkande (LU 22/2010-2011)
	Landskapsregeringens framställning (FR 15/2010-2011)


	Bordläggning
	3 Missbruk av tobak, alkohol och narkotika
	Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 8/2010-2011)
	Ltl Harry Janssons m.fl. hemställningsmotion (HM 7/2007-2008)
	Ltl Göte Winés m.fl. hemställningsmotion (HM 43/2007-2008)
	Ltl Danne Sundmans m.fl. hemställningsmotion (HM 52/2007-2008)


	Remiss
	4 Jakt för rörelsehindrade
	Landskapsregeringens framställning (FR 16/2010-2011)
	Minister Torbjörn Eliasson
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Sirpa Eriksson, replik
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Sirpa Eriksson, replik
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik

	Ltl Danne Sundman
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Danne Sundman, replik

	Ltl Barbro Sundback
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik

	Ltl Jörgen Strand
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Jörgen Strand, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Jörgen Strand, replik




	Andra behandling
	5 Avfallsdirektivet
	Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 6/2010-2011)
	Landskapsregeringens framställning (FR 12/2010-2011)


	Andra behandling
	6 Ändring av fornminneslagen
	Kulturutskottets betänkande (KU 4/2010-2011)
	Landskapsregeringens framställning (FR 13/2010-2011)


	Enda behandling
	7 Bibliotekskommissionens berättelse för år 2010
	Bibliotekskommissionens berättelse (BB 1/2010-2011)
	Vtm Gunnar Jansson



	Enda behandling
	8 En översyn av bestämmelserna om sexualbrott
	Lagutskottets betänkande (LU 21/2010-2011)
	Vtm Gunnar Janssons m.fl. hemställningsmotion (HM 11/2010-2011)
	Ltl Olof Erland
	Ltl Harry Jansson
	Vtm Gunnar Jansson
	Ltl Barbro Sundback



	Enda behandling
	9 Kärnkraft och slutförvar av radioaktivt avfall
	Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 7/2010-2011)
	Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 41/2008-2009)
	Ltl Åke Mattsson
	Ltl Carina Aaltonen
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Carina Aaltonen, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Carina Aaltonen, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Carina Aaltonen, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Carina Aaltonen, replik

	Ltl Anders Eriksson
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik

	Ltl Fredrik Karlström
	Ltl Carina Aaltonen, replik
	Ltl Fredrik Karlström, replik
	Ltl Carina Aaltonen, replik
	Ltl Fredrik Karlström, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Fredrik Karlström, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Fredrik Karlström, replik

	Ltl Roger Jansson
	Ltl Carina Aaltonen, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Carina Aaltonen, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Roger Jansson, replik

	Ltl Olof Erland



	Föredras
	10 Övningslokaler
	Landskapsregeringens svar
	Vtm Gun-Mari Lindholms enkla fråga (EF 20/2010-2011)
	Vtm Gun-Mari Lindholm
	Vicelantrådet Britt Lundberg
	Vtm Gun-Mari Lindholm
	Vicelantrådet Britt Lundberg
	Vtm Gun-Mari Lindholm
	Vicelantrådet Britt Lundberg



	Remiss
	11 Bistå Jomala IK:s damvolleybollag
	Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 2/2010-2011)
	Ltl Anders Eriksson
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik

	Vicelantrådet Britt Lundberg
	Ltl Anders Eriksson, replik

	Ltl Barbro Sundback
	Vicelantrådet Britt Lundberg, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik




	Remiss
	12 Studiestöd i svenska kronor
	Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 22/2010-2011)


	Remiss
	13 Skydd av maträtter
	Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 23/2010-2011)


	Remiss
	14 Minnesdag för förintelsen
	Ltl Mika Nordbergs hemställningsmotion (HM 30/2010-2011)
	Ltl Mika Nordberg
	Ltl Barbro Sundback
	Ltl Mika Nordberg, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Mika Nordberg, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik

	Vicelantrådet Britt Lundberg
	Ltl Mika Nordberg, replik




	Remiss
	15 Inbjudan till nya riksdagsledamöter
	Ltl Mika Nordbergs hemställningsmotion (HM 32/2010-2011)
	Ltl Mika Nordberg



	För kännedom
	16 Ny lag om radio- och televisionsverksamhet
	Landskapsregeringens framställning (FR 17/2010-2011)

	17 Målsättning för fiskodlingen
	Ltl Roger Janssons enkla fråga (EF 22/2010-2011)


	Plenum slutar

	Plenum den 20 april 2011 kl. 13.00
	Plenum börjar
	Remiss
	1 Ny lag om radio- och televisionsverksamhet
	Landskapsregeringens framställning (FR 17/2010-2011)
	Minister Roger Eriksson
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Minister Roger Eriksson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Minister Roger Eriksson, replik

	Ltl Fredrik Karlström
	Ltl Harry Jansson, replik
	Ltl Fredrik Karlström, replik
	Ltl Harry Jansson, replik
	Ltl Fredrik Karlström, replik
	Minister Roger Eriksson, replik
	Ltl Fredrik Karlström, replik
	Minister Roger Eriksson, replik
	Ltl Fredrik Karlström, replik

	Ltl Johan Ehn
	Ltl Harry Jansson, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Harry Jansson, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Minister Roger Eriksson, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Minister Roger Eriksson, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Olof Erland, replik

	Ltl Camilla Gunell
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Lantrådet Viveka Eriksson
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Lantrådet Viveka Eriksson, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Lantrådet Viveka Eriksson, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Lantrådet Viveka Eriksson, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Lantrådet Viveka Eriksson, replik
	Vicelantrådet Britt Lundberg, replik
	Lantrådet Viveka Eriksson, replik
	Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

	Ltl Danne Sundman
	Lantrådet Viveka Eriksson
	Ltl Danne Sundman, replik
	Lantrådet Viveka Eriksson, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Lantrådet Viveka Eriksson, replik




	Tredje behandling
	2 Avfallsdirektivet
	Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 6/2010-2011)
	Landskapsregeringens framställning (FR 12/2010-2011)


	Tredje behandling
	3 Ändring av fornminneslagen
	Kulturutskottets betänkande (KU 4/2010-2011)
	Landskapsregeringens framställning (FR 13/2010-2011)


	Första behandling
	4 Posttjänster
	Lagutskottets betänkande (LU 22/2010-2011)
	Landskapsregeringens framställning (FR 15/2010-2011)
	Ltl Olof Erland



	Enda behandling
	5 Redogörelse enligt 32 § lagtingsordningen för tiden 1 november 2009 - 31 oktober 2010
	Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande (SjpN 1/2010-2011)
	Landskapsregeringens redogörelse (RS 1/2010-2011)
	Vtm Gunnar Jansson
	Ltl Harry Jansson
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Harry Jansson, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Harry Jansson, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Harry Jansson, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Harry Jansson, replik
	Vtm Gunnar Jansson, replik
	Ltl Harry Jansson, replik

	Ltl Danne Sundman
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Vtm Gunnar Jansson, replik
	Ltl Danne Sundman, replik

	Ltl Camilla Gunell
	Vtm Gunnar Jansson, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Vtm Gunnar Jansson, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik

	Ltl Roger Jansson
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Roger Jansson, replik

	Ltl Anders Eriksson
	Vtm Gunnar Jansson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Vtm Gunnar Jansson, 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 Jörgen Strand, replik
	Lantrådet Viveka Eriksson, replik
	Ltl Jörgen Strand, replik
	Lantrådet Viveka Eriksson, replik
	Camilla Gunell, replik
	Lantrådet Viveka Eriksson, replik
	Camilla Gunell, replik
	Lantrådet Viveka Eriksson, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Lantrådet Viveka Eriksson, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Lantrådet Viveka Eriksson, replik
	Ltl Gun Carlson, replik
	Lantrådet Viveka Eriksson, replik
	Ltl Gun Carlson, replik
	Lantrådet Viveka Eriksson, replik

	Vicelantrådet Britt Lundberg
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Vicelantrådet Britt Lundberg, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Vicelantrådet Britt Lundberg, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Vicelantrådet Britt Lundberg, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

	Ltl Roger Slotte
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Roger Slotte, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Roger Slotte, replik




	Enda behandling
	6 Missbruk av tobak, alkohol och narkotika
	Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 8/2010-2011)
	Ltl Harry Janssons m.fl. hemställningsmotion (HM 7/2007-2008)
	Ltl Göte Winés m.fl. hemställningsmotion (HM 43/2007-2008)
	Ltl Danne Sundmans m.fl. hemställningsmotion (HM 52/2007-2008)


	Remiss
	7 Underlätta nyanställningar för särskilt utsatta grupper
	Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 3/2010-2011)


	Remiss
	8 Förnyad tobakslagstiftning
	Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 39/2010-2011)


	Remiss
	9 Forum för mental hälsa
	Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion (HM 43/2010-2011)


	Remiss
	10 Specialutbildning inom äldreomsorgen för inflyttade
	Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 47/2010-2011)


	För kännedom
	11 Ändring av djurskyddslagen
	Landskapsregeringens framställning (FR 18/2010-2011)

	12 Matbanken
	Ltl Camilla Gunells enkla fråga (EF 23/2010-2011)

	13 Förslag till första tilläggsbudget för år 2011
	Landskapsregeringens framställning (FR 19/2010-2011)


	Plenum slutar

	Plenum den 27 april 2011 kl. 13.00
	Plenum börjar
	Meddelande
	Bordläggning
	1 Införande av barnomsorgspeng
	Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 9/2010-2011)
	Ltl Johan Ehns m.fl. hemställningsmotion (HM 54/2007-2008)


	Bordläggning
	2 Funktionshinder, rehabilitering och hjälpmedel
	Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 10/2010-2011)
	Vtm Gun-Mari Lindholms m.fl. hemställningsmotion (HM 51/2007-2008)
	Vtm Gun-Mari Lindholms m.fl. hemställningsmotion (HM 35/2009-2010)
	Vtm Gun-Mari Lindholms m.fl. hemställningsmotion (HM 36/2009-2010)
	Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion (HM 41/2009-2010)
	Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 43/2009-2010)


	För kännedom
	3 Strykning av anslag för åtgärder med anledning av vrakfynd
	Ltl Carina Aaltonens m.fl. finansmotion (FM 79/2010-2011)


	Remiss
	4 Förslag till första tilläggsbudget för år 2011
	Landskapsregeringens framställning (FR 19/2010-2011)
	Ltl Carina Aaltonens m.fl. finansmotion (FM 79/2010-2011)
	Minister Mats Perämaa
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Mika Nordberg, replik
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Mika Nordberg, replik
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Jan Salmén, replik
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Jan Salmén, replik
	Minister Mats Perämaa, replik

	Ltl Olof Erland
	Minister Torbjörn Eliasson, 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
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Olof Erland, replik

	Ltl Harry Jansson
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Harry Jansson, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Harry Jansson, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Harry Jansson, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Harry Jansson, replik

	Ltl Danne Sundman
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Danne Sundman, replik

	Ltl Camilla Gunell
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik

	Ltl Roger Jansson
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Roger Jansson, replik

	Ltl Anders Eriksson
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik

	Minister Torbjörn Eliasson
	Ltl Roger Jansson, replik
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Minister Torbjörn Eliasson, replik

	Carina Aaltonen
	Ltl Folke Sjölund, replik
	Ltl Carina Aaltonen, replik
	Ltl Folke Sjölund, replik
	Ltl Carina Aaltonen, replik

	Ltl Roger Slotte
	Vicelantrådet Britt Lundberg, replik
	Ltl Roger Slotte, replik
	Vicelantrådet Britt Lundberg, replik
	Ltl Roger Slotte, replik

	Ltl Runar Karlsson
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik

	Barbro Sundback
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Vtm Gun-Mari Lindholm, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Vtm Gun-Mari Lindholm, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik

	Vtm Gun-Mari Lindholm
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Vtm Gun-Mari Lindholm, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Vtm Gun-Mari Lindholm, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik

	Ltl Olof Erland
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Olof Erland, replik




	Remiss
	5 Ändring av djurskyddslagen
	Landskapsregeringens framställning (FR 18/2010-2011)
	Minister Katrin Sjögren
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik

	Ltl Henry Lindström



	Andra behandling
	6 Posttjänster
	Lagutskottets betänkande (LU 22/2010-2011)
	Landskapsregeringens framställning (FR 15/2010-2011)


	Föredras
	7 Information om kommunalvalet
	Landskapsregeringens svar
	Ltl Carina Aaltonens enkla fråga (EF 21/2010-2011)
	Ltl Carina Aaltonen
	Minister Roger Eriksson
	Ltl Carina Aaltonen
	Minister Roger Eriksson
	Ltl Carina Aaltonen
	Minister Roger Eriksson



	Föredras
	8 Målsättning för fiskodlingen
	Landskapsregeringens svar
	Ltl Roger Janssons enkla fråga (EF 22/2010-2011)
	Ltl Roger Jansson
	Minister Katrin Sjögren
	Ltl Roger Jansson
	Minister Katrin Sjögren
	Ltl Roger Jansson
	Minister Katrin Sjögren



	Fortsatt enda behandling
	9 Redogörelse enligt 32 § lagtingsordningen för tiden 1 november 2009 - 31 oktober 2010
	Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande (SjpN 1/2010-2011)
	Landskapsregeringens redogörelse (RS 1/2010-2011)


	Remiss
	10 Vapenamnesti
	Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion (HM 18/2010-2011)


	Remiss
	11 E-recept
	Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion (HM 19/2010-2011)


	Remiss
	12 Utvärdering av förebyggande ungdomsarbete
	Ltl Mika Nordbergs hemställningsmotion (HM 20/2010-2011)


	Remiss
	13 Demokratiprojekt för elev- och studeranderåden
	Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion (HM 41/2010-2011)


	Remiss
	14 Specialenhet för skolbarn med särskilda behov
	Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 52/2010-2011)


	För kännedom
	15 Ålands delegation i Nordiska rådet berättelse för tiden 1.1.2010 - 31.12.2010
	Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse (NRB 1/2010-2011)


	Plenum slutar

	Plenum den 29 april 2011 kl. 09.30
	Frågestund
	Frågestund enligt bestämmelserna i 48 § 3 mom. lagtingsordningen (F 2/2010-2011)
	Ltl Jan Salmén
	Minister Katrin Sjögren
	Ltl Jan Salmén
	Minister Katrin Sjögren
	Ltl Jan Salmén
	Minister Katrin Sjögren
	Ltl Danne Sundman
	Minister Mats Perämaa
	Ltl Danne Sundman
	Minister Mats Perämaa
	Ltl Danne Sundman
	Ltl Barbro Sundback
	Minister Mats Perämaa
	Ltl Barbro Sundback
	Minister Mats Perämaa
	Ltl Barbro Sundback
	Minister Mats Perämaa
	Ltl Johan Ehn
	Minister Katrin Sjögren
	Ltl Johan Ehn
	Minister Katrin Sjögren
	Ltl Johan Ehn
	Minister Katrin Sjögren
	Ltl Anders Eriksson
	Minister Mats Perämaa
	Ltl Anders Eriksson
	Minister Mats Perämaa
	Ltl Anders Eriksson
	Minister Mats Perämaa
	Vtm Gun-Mari Lindholm
	Minister Roger Eriksson
	Vtm Gun-Mari Lindholm
	Minister Roger Eriksson
	Vtm Gun-Mari Lindholm
	Minister Roger Eriksson
	Ltl Camilla Gunell
	Minister Mats Perämaa
	Ltl Camilla Gunell
	Minister Mats Perämaa
	Ltl Camilla Gunell
	Minister Mats Perämaa
	Ltl Roger Jansson
	Minister Katrin Sjögren
	Ltl Roger Jansson
	Minister Katrin Sjögren
	Ltl Roger Jansson
	Minister Katrin Sjögren
	Ltl Fredrik Karlström
	Minister Mats Perämaa
	Ltl Fredrik Karlström
	Minister Mats Perämaa
	Ltl Carina Aaltonen
	Minister Katrin Sjögren
	Ltl Carina Aaltonen
	Minister Katrin Sjögren
	Ltl Mika Nordberg
	Minister Mats Perämaa
	Ltl Mika Nordberg
	Minister Mats Perämaa
	Ltl Mika Nordberg
	Minister Mats Perämaa


	Frågestunden slutar

	Plenum den 29 april 2011 kl. 10.30
	Plenum börjar
	Remiss efter bordläggning
	1 Ny lag om radio- och televisionsverksamhet
	Landskapsregeringens framställning (FR 17/2010-2011)
	Ltl Fredrik Karlström
	Minister Roger Eriksson, replik
	Ltl Fredrik Karlström, replik
	Minister Roger Eriksson, replik
	Ltl Fredrik Karlström, replik

	Ltl Olof Erland
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Fredrik Karlström, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Fredrik Karlström, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Olof Erland, replik

	Ltl Barbro Sundback
	Minister Roger Eriksson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Minister Roger Eriksson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Gun Carlson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Gun Carlson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik

	Ltl Danne Sundman
	Ltl Harry Jansson
	Minister Roger Eriksson, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Harry Jansson, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Harry Jansson, replik

	Ltl Olof Erland



	Tredje behandling
	2 Posttjänster
	Lagutskottets betänkande (LU 22/2010-2011)
	Landskapsregeringens framställning (FR 15/2010-2011)


	Föredras
	3 Matbanken
	Landskapsregeringens svar
	Ltl Camilla Gunells enkla fråga (EF 23/2010-2011)
	Ltl Camilla Gunell
	Minister Katrin Sjögren
	Ltl Camilla Gunell
	Minister Katrin Sjögren
	Ltl Camilla Gunell
	Minister Katrin Sjögren



	Fortsatt enda behandling
	4 Redogörelse enligt 32 § lagtingsordningen för tiden 1 november 2009 - 31 oktober 2010
	Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande (SjpN 1/2010-2011)
	Landskapsregeringens redogörelse (RS 1/2010-2011)
	Ltl Gun Carlson
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Gun Carlson, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Gun Carlson, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Gun Carlson, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Gun Carlson, replik

	Ltl Johan Ehn
	Ltl Olof Erland
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Harry Jansson, replik
	Ltl Olof Erland, replik
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	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Mika Nordberg, replik

	Ltl Åke Mattsson
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik

	Ltl Ulla-Britt Dahl
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Ulla-Britt Dahl, replik

	Ltl Fredrik Karlström
	Ltl Ulla-Britt Dahl, replik
	Ltl Fredrik Karlström, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Fredrik Karlström, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Fredrik Karlström, replik




	Remiss
	5 Erkännande av yrkeskvalifikationer
	Landskapsregeringens framställning (FR 27/2010-2011)
	Vicelantrådet Britt Lundberg
	Ltl Sirpa Eriksson, replik
	Vicelantrådet Britt Lundberg, replik
	Ltl Sirpa Eriksson, replik
	Vicelantrådet Britt Lundberg, replik
	Ltl Ulla-Britt Dahl, replik
	Vicelantrådet Britt Lundberg, replik
	Ltl Ulla-Britt Dahl, replik
	Vicelantrådet Britt Lundberg, replik
	Ltl Gun Carlson, replik
	Vicelantrådet Britt Lundberg, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Vicelantrådet Britt Lundberg, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Vicelantrådet Britt Lundberg, replik
	Ltl Margaret Lundberg, replik
	Vicelantrådet Britt Lundberg, replik
	Ltl Margaret Lundberg, replik
	Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

	Ltl Johan Ehn
	Vicelantrådet Britt Lundberg, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Vicelantrådet Britt Lundberg, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Johan Ehn, replik

	Ltl Sirpa Eriksson
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Sirpa Eriksson, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Sirpa Eriksson, replik
	Ltl Gun Carlson, replik
	Ltl Sirpa Eriksson, replik
	Ltl Gun Carlson, replik
	Ltl Sirpa Eriksson, replik
	Vicelantrådet Britt Lundberg, replik
	Ltl Sirpa Eriksson, replik
	Vicelantrådet Britt Lundberg, replik
	Ltl Sirpa Eriksson, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Sirpa Eriksson, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Sirpa Eriksson, replik

	Ltl Barbro Sundback
	Vicelantrådet Britt Lundberg
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Vicelantrådet Britt Lundberg, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Vicelantrådet Britt Lundberg, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Vicelantrådet Britt Lundberg, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Vicelantrådet Britt Lundberg, replik
	Ltl Ulla-Britt Dahl, replik
	Vicelantrådet Britt Lundberg, replik




	Remiss
	6 Landskapslagen om hälso- och sjukvård
	Landskapsregeringens framställning (FR 28/2010-2011)
	Minister Katrin Sjögren
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Sirpa Eriksson, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik

	Ltl Gun Carlson
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Gun Carlson, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Sirpa Eriksson, replik
	Ltl Gun Carlson, replik

	Vtm Gun-Mari Lindholm
	Ltl Sirpa Eriksson, replik
	Vtm Gun-Mari Lindholm, replik
	Ltl Sirpa Eriksson, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik

	Ltl Barbro Sundback
	Ltl Gun Carlson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Gun Carlson, replik
	(från salen Ltl Barbro Sundback
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Jan Salmén, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Jan Salmén, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Sirpa Eriksson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Sirpa Eriksson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik




	Första behandling
	7 Ändring av djurskyddslagen
	Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 11/2010-2011)
	Landskapsregeringens framställning (FR 18/2010-2011)


	Enda behandling
	8 Europeiska unionen och Åland – prioriteringar år 2011 och verksamhet år 2010
	Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande (Sjpn 2/2010-2011)
	Landskapsregeringens meddelande (M 2/2010-2011)


	Enda behandling efter bordläggning
	9 Funktionshinder, rehabilitering och hjälpmedel
	Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 10/2010-2011)
	Vtm Gun-Mari Lindholms m.fl. hemställningsmotion (HM 51/2007-2008)
	Vtm Gun-Mari Lindholms m.fl. hemställningsmotion (HM 35/2009-2010)
	Vtm Gun-Mari Lindholms m.fl. hemställningsmotion (HM 36/2009-2010)
	Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion (HM 41/2009-2010)
	Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 43/2009-2010)


	Enda behandling
	10 Sophantering, solceller, miljövänlig städning och energisparåtgärder
	Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 12/2010-2011)
	Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 37/2007-2008)
	Ltl Danne Sundmans m.fl. hemställningsmotion (HM 2/2008-2009)
	Ltl Anders Erikssons m.fl. hemställningsmotion (HM 15/2008-2009)
	Ltl Fredrik Karlströms m.fl. hemställningsmotion (HM 44/2008-2009)
	Ltl Danne Sundmans m.fl. hemställningsmotion (HM 26/2009-2010)
	Ltl Mika Nordbergs m.fl. hemställningsmotion (HM 34/2009-2010)


	Remiss
	11 Studiestöd i svenska kronor
	Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 22/2010-2011)


	Remiss
	12 Skydd av maträtter
	Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 23/2010-2011)


	Remiss
	13 Underlätta nyanställningar för särskilt utsatta grupper
	Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 3/2010-2011)


	Remiss
	14 Förnyad tobakslagstiftning
	Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 39/2010-2011)


	Remiss
	15 Forum för mental hälsa
	Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion (HM 43/2010-2011)


	För kännedom
	16 Ny styrning av Ålands polismyndighet
	Landskapsregeringens framställning (FR 29/2010-2011)

	17 Ny kommunalskattelag
	Landskapsregeringens framställning (FR 30/2010-2011)

	18 Ålands turismstrategi 2012-2022
	Landskapsregeringens meddelande (M 5/2010-2011)

	19 Stöden till bildningsförbunden
	Ltl Roger Janssons enkla fråga (EF 25/2010-2011)


	Plenum slutar

	Plenum den 1 juni 2011 kl. 13.00
	Plenum börjar
	Bordläggning
	1 Förslag till första tilläggsbudget för år 2011
	Finansutskottets betänkande (FU 6/2010-2011)
	Landskapsregeringens framställning (FR 19/2010-2011)
	Ltl Carina Aaltonens m.fl. finansmotion (FM 79/2010-2011)


	Bordläggning
	2 Produktionsstöd för el
	Finansutskottets betänkande (FU 7/2010-2011)
	Landskapsregeringens framställning (FR 25/2010-2011)


	Remiss
	3 Ny landskapslag om hälso- och sjukvård
	Landskapsregeringens framställning (FR 28/2010-2011)
	Ltl Roger Jansson
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Jan Salmén, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Jan Salmén, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Gun Carlson, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Gun Carlson, replik
	Ltl Roger Jansson, replik

	Ltl Anders Eriksson
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Gun Carlson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Gun Carlson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik

	Ltl Olof Erland
	Minister Katrin Sjögren, 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

	Ltl Barbro Sundback
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik

	Minister Katrin Sjögren
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik




	Första behandling
	4 Ändring av jaktlagen
	Näringsutskottets betänkande (NU 5/2010-2011)
	Landskapsregeringens framställning (FR 16/2010-2011)
	Ltl Jörgen Strand



	Första behandling
	5 Ekodesign och energimärkning
	Näringsutskottets betänkande (NU 6/2010-2011)
	Landskapsregeringens framställning (FR 26/2010-2011)
	Ltl Jörgen Strand
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Jörgen Strand, replik
	Vtm Gunnar Jansson, replik
	Ltl Jörgen Strand, replik




	Första behandling
	6 Ändring av djurskyddslagen
	Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 11/2010-2011)
	Landskapsregeringens framställning (FR 18/2010-2011)
	Ltl Åke Mattsson



	Första behandling
	7 Behörig myndighet för djursjukdomar
	Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 13/2010-2011)
	Landskapsregeringens framställning (FR 23/2010-2011)
	Ltl Åke Mattsson
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	9 Europeiska unionen och Åland – prioriteringar år 2011 och verksamhet år 2010
	Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande (Sjpn 2/2010-2011)
	Landskapsregeringens meddelande (M 2/2010-2011)
	Vtm Gunnar Jansson
	Ltl Camilla Gunell
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik

	Ltl Barbro Sundback
	Vtm Gunnar Jansson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Vtm Gunnar Jansson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Folke Sjölund, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Folke Sjölund, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik

	Ltl Åke Mattsson
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik

	Ltl Roger Jansson
	Ltl Carina Aaltonen
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Carina Aaltonen, replik
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Carina Aaltonen, replik

	Ltl Olof Erland
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Carina Aaltonen, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Carina Aaltonen, replik
	Ltl Olof Erland, replik

	Minister Torbjörn Eliasson
	Ltl Carina Aaltonen, replik
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Carina Aaltonen, replik
	Minister Torbjörn Eliasson, replik

	Ltl Barbro Sundback
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik




	Föredras
	9 Strategi för den åländska skärgårdens trafiksystem ”Kortrutt 2011”
	Landskapsregeringens meddelande (M 3/2010-2011)


	Enda behandling
	10 Funktionshinder, rehabilitering och hjälpmedel
	Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 10/2010-2011)
	Vtm Gun-Mari Lindholms m.fl. hemställningsmotion (HM 51/2007-2008)
	Vtm Gun-Mari Lindholms m.fl. hemställningsmotion (HM 35/2009-2010)
	Vtm Gun-Mari Lindholms m.fl. hemställningsmotion (HM 36/2009-2010)
	Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion (HM 41/2009-2010)
	Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 43/2009-2010)
	Ltl Barbro Sundback
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik




	Enda behandling
	11 Sophantering, solceller, miljövänlig städning och energisparåtgärder
	Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 12/2010-2011)
	Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 37/2007-2008)
	Ltl Danne Sundmans m.fl. hemställningsmotion (HM 2/2008-2009)
	Ltl Anders Erikssons m.fl. hemställningsmotion (HM 15/2008-2009)
	Ltl Fredrik Karlströms m.fl. hemställningsmotion (HM 44/2008-2009)
	Ltl Danne Sundmans m.fl. hemställningsmotion (HM 26/2009-2010)
	Ltl Mika Nordbergs m.fl. hemställningsmotion (HM 34/2009-2010)
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	12 Stöden till bildningsförbunden
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	Ltl Roger Janssons enkla fråga (EF 25/2010-2011)
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	Vicelantrådet Britt Lundberg
	Ltl Roger Jansson
	Vicelantrådet Britt Lundberg
	Ltl Roger Jansson
	Vicelantrådet Britt Lundberg



	Remiss
	13 Kartläggning av tillgängligheten till offentliga miljöer
	Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 7/2010-2011)


	Remiss
	14 Tillämpningsdirektiv för avlastningsstöd
	Vtm Gun-Mari Lindholms hemställningsmotion (HM 36/2010-2011)


	Remiss
	15 Försök med havsbaserad solenergi
	Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 27/2010-2011)


	Remiss
	16 En åländsk nationalpark
	Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 6/2010-2011)


	Remiss
	17 Nationalfond för natur- och kulturarv
	Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion (HM 44/2010-2011)


	Remiss
	18 Specialutbildning inom äldreomsorgen för inflyttade
	Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 47/2010-2011)


	För kännedom
	19 Ändring av lagstiftningen om utkomststöd
	Landskapsregeringens framställning (FR 31/2010-2011)
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	Bordläggning
	20 Ny lagtingsordning
	Lagutskottets betänkande (LU 23/2010-2011)
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	Näringsutskottets betänkande (NU 7/2010-2011)
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	För kännedom
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	Ltl Jörgen Strands m.fl. lagmotion (LM 4/2010-2011)
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	Kulturutskottets betänkande (KU 5/2010-2011)
	Landskapsregeringens framställning (FR 17/2010-2011)


	Remiss
	3 Ny styrning av Ålands polismyndighet
	Landskapsregeringens framställning (FR 29/2010-2011)


	Remiss
	4 Ändring av landskapslagen om Ålands polismyndighet
	Ltl Jörgen Strands m.fl. lagmotion (LM 4/2010-2011)


	Remiss
	5 Ny kommunalskattelag
	Landskapsregeringens framställning (FR 30/2010-2011)


	Remiss
	6 Ändring av lagstiftningen om utkomststöd
	Landskapsregeringens framställning (FR 31/2010-2011)


	Andra behandling
	7 Ändring av jaktlagen
	Näringsutskottets betänkande (NU 5/2010-2011)
	Landskapsregeringens framställning (FR 16/2010-2011)


	Andra behandling
	8 Ekodesign och energimärkning
	Näringsutskottets betänkande (NU 6/2010-2011)
	Landskapsregeringens framställning (FR 26/2010-2011)


	Andra behandling
	9 Ändring av djurskyddslagen
	Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 11/2010-2011)
	Landskapsregeringens framställning (FR 18/2010-2011)


	Andra behandling
	10 Behörig myndighet för djursjukdomar
	Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 13/2010-2011)
	Landskapsregeringens framställning (FR 23/2010-2011)


	Första behandling
	11 Produktionsstöd för el
	Finansutskottets betänkande (FU 7/2010-2011)
	Landskapsregeringens framställning (FR 25/2010-2011)
	Ltl Jan-Erik Mattsson
	Ltl Danne Sundman



	Första behandling
	12 Ny lagtingsordning
	Lagutskottets betänkande (LU 23/2010-2011)
	Vtm Gunnar Janssons m.fl. lagmotion (LM 2/2010-2011)
	Ltl Danne Sundmans m.fl. lagmotion (LM 3/2010-2011)
	Ltl Olof Erland
	Ltl Harry Jansson, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Olof Erland, replik
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	Ltl Olof Erland, replik
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Olof Erland, replik

	Vtm Gunnar Jansson
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Vtm Gunnar Jansson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Vtm Gunnar Jansson, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Vtm Gunnar Jansson, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Vtm Gunnar Jansson, replik

	Ltl Harry Jansson
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Harry Jansson, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Harry Jansson, replik

	Ltl Danne Sundman
	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 Barbro Sundback
	Vtm Gunnar Jansson, 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 Sirpa Eriksson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik




	Första behandling
	13 Köttbesiktning
	Näringsutskottets betänkande (NU 7/2010-2011)
	Landskapsregeringens framställning (FR 22/2010-2011)
	Ltl Jörgen Strand
	Minister Katrin Sjögren, replik
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	14 Förslag till första tilläggsbudget för år 2011
	Finansutskottets betänkande (FU 6/2010-2011)
	Landskapsregeringens framställning (FR 19/2010-2011)
	Ltl Carina Aaltonens m.fl. finansmotion (FM 79/2010-2011)
	Ltl Jan-Erik Mattsson
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Jan-Erik Mattsson, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Jan-Erik Mattsson, replik
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	Ltl Jan-Erik Mattsson, replik
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	Ltl Jan-Erik Mattsson, replik
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Jan-Erik Mattsson, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Jan-Erik Mattsson, replik

	Ltl Camilla Gunell
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Jörgen Strand, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Jörgen Strand, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Vicelantrådet Britt Lundberg, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Vicelantrådet Britt Lundberg, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Ulla-Britt Dahl, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Ulla-Britt Dahl, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik

	Ltl Torsten Sundblom
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik

	Ltl Runar Karlsson
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Margaret Lundberg, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Margaret Lundberg, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik

	Ltl Danne Sundman
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
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	15 Strategi för den åländska skärgårdens trafiksystem ”Kortrutt 2011”
	Landskapsregeringens meddelande (M 3/2010-2011)
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	16 Sophantering, solceller, miljövänlig städning och energisparåtgärder
	Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 12/2010-2011)
	Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 37/2007-2008)
	Ltl Danne Sundmans m.fl. hemställningsmotion (HM 2/2008-2009)
	Ltl Anders Erikssons m.fl. hemställningsmotion (HM 15/2008-2009)
	Ltl Fredrik Karlströms m.fl. hemställningsmotion (HM 44/2008-2009)
	Ltl Danne Sundmans m.fl. hemställningsmotion (HM 26/2009-2010)
	Ltl Mika Nordbergs m.fl. hemställningsmotion (HM 34/2009-2010)


	För kännedom
	17 Ändring av jordförvärvstillstånd
	Ltl Barbro Sundbacks enkla fråga (EF 26/2010-2011)

	18 ERUF-stöd till föreningar
	Ltl Barbro Sundbacks enkla fråga (EF 27/2010-2011)


	Plenum slutar

	Plenum den 7 juni 2011 kl. 10.00
	Plenum börjar
	Remiss
	1 Ny styrning av Ålands polismyndighet
	Landskapsregeringens framställning (FR 29/2010-2011)


	Remiss
	2 Ändring av landskapslagen om Ålands polismyndighet
	Ltl Jörgen Strands m.fl. lagmotion (LM 4/2010-2011)
	Minister Roger Eriksson
	Ltl Roger Jansson, replik
	Minister Roger Eriksson, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Minister Roger Eriksson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Minister Roger Eriksson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Minister Roger Eriksson, replik

	Ltl Jörgen Strand
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Jörgen Strand, replik
	Minister Roger Eriksson, replik
	Ltl Jörgen Strand, replik
	Minister Roger Eriksson, replik
	Ltl Jörgen Strand, replik
	Danne Sundman
	Minister Roger Eriksson, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Minister Roger Eriksson, replik
	Ltl Danne Sundman, replik




	Remiss
	3 Ny kommunalskattelag
	Landskapsregeringens framställning (FR 30/2010-2011)


	Remiss
	4 Ändring av lagstiftningen om utkomststöd
	Landskapsregeringens framställning (FR 31/2010-2011)


	Tredje behandling
	5 Ändring av jaktlagen
	Näringsutskottets betänkande (NU 5/2010-2011)
	Landskapsregeringens framställning (FR 16/2010-2011)


	Tredje behandling
	6 Ekodesign och energimärkning
	Näringsutskottets betänkande (NU 6/2010-2011)
	Landskapsregeringens framställning (FR 26/2010-2011)


	Tredje behandling
	7 Ändring av djurskyddslagen
	Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 11/2010-2011)
	Landskapsregeringens framställning (FR 18/2010-2011)


	Tredje behandling
	8 Behörig myndighet för djursjukdomar
	Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 13/2010-2011)
	Landskapsregeringens framställning (FR 23/2010-2011)


	Andra behandling
	9 Produktionsstöd för el
	Finansutskottets betänkande (FU 7/2010-2011)
	Landskapsregeringens framställning (FR 25/2010-2011)


	Andra behandling
	10 Ny lagtingsordning
	Lagutskottets betänkande (LU 23/2010-2011)
	Vtm Gunnar Janssons m.fl. lagmotion (LM 2/2010-2011)
	Ltl Danne Sundmans m.fl. lagmotion (LM 3/2010-2011)
	Ltl Danne Sundman
	Ltl Danne Sundman
	Ltl Anders Eriksson
	Ltl Danne Sundman
	Ltl Olof Erland
	Ltl Harry Jansson



	Andra behandling
	11  Köttbesiktning
	Näringsutskottets betänkande (NU 7/2010-2011)
	Landskapsregeringens framställning (FR 22/2010-2011)


	Första behandling
	12  Ändrade ÅHS-avgifter
	Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 14/2010-2011)
	Landskapsregeringens framställning (FR 21/2010-2011)
	Ltl Åke Mattsson
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik

	Vtm Gun-Mari Lindholm
	Ltl Gun Carlson, replik
	Vtm Gun-Mari Lindholm, replik
	Ltl Gun Carlson, replik
	Vtm Gun-Mari Lindholm, replik
	Ltl Sirpa Eriksson, replik
	Vtm Gun-Mari Lindholm, replik
	Ltl Sirpa Eriksson, replik
	Vtm Gun-Mari Lindholm, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Vtm Gun-Mari Lindholm, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

	Ltl Roger Jansson
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Roger Jansson, replik

	Ltl Barbro Sundback
	Ltl Olof Erland
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Olof Erland, replik




	Första behandling
	13  Ny lag om radio- och televisionsverksamhet
	Kulturutskottets betänkande (KU 5/2010-2011)
	Landskapsregeringens framställning (FR 17/2010-2011)
	Ltl Johan Ehn
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Johan Ehn, replik

	Ltl Fredrik Karlström
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Fredrik Karlström, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Fredrik Karlström, replik

	Ltl Olof Erland
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Fredrik Karlström, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Fredrik Karlström, replik
	Ltl Olof Erland, replik

	Ltl Barbro Sundback
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Fredrik Karlström, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Fredrik Karlström, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik

	Ltl Johan Ehn
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	Finansutskottets betänkande (FU 6/2010-2011)
	Landskapsregeringens framställning (FR 19/2010-2011)
	Ltl Carina Aaltonens m.fl. finansmotion (FM 79/2010-2011)
	Ltl Barbro Sundback
	Ltl Roger Slotte, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Roger Slotte, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik

	Ltl Johan Ehn
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Johan Ehn

	Ltl Olof Erland
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
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	Ltl Jörgen Strand, replik
	Vicelantrådet Britt Lundberg, replik
	Ltl Jörgen Strand, replik
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	Ltl Barbro Sundback, replik
	Vicelantrådet Britt Lundberg, replik
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	Ltl Anders Eriksson
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Jan-Erik Mattsson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Jan-Erik Mattsson, replik

	Ltl Camilla Gunell
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik

	Vicelantrådet Britt Lundberg
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Vicelantrådet Britt Lundberg, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Vicelantrådet Britt Lundberg, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Vicelantrådet Britt Lundberg, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Vicelantrådet Britt Lundberg, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Vicelantrådet Britt Lundberg, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

	Ltl Runar Karlsson



	Föredras
	15 Strategi för den åländska skärgårdens trafiksystem ”Kortrutt 2011”
	Landskapsregeringens meddelande (M 3/2010-2011)


	Föredras
	16 Mediepolitiskt program
	Landskapsregeringens meddelande (M 4/2010-2011)


	Föredras
	17 Ålands turismstrategi 2012-2022
	Landskapsregeringens meddelande (M 5/2010-2011)


	Enda behandling
	18 Sophantering, solceller, miljövänlig städning och energisparåtgärder
	Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 12/2010-2011)
	Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 37/2007-2008)
	Ltl Danne Sundmans m.fl. hemställningsmotion (HM 2/2008-2009)
	Ltl Anders Erikssons m.fl. hemställningsmotion (HM 15/2008-2009)
	Ltl Fredrik Karlströms m.fl. hemställningsmotion (HM 44/2008-2009)
	Ltl Danne Sundmans m.fl. hemställningsmotion (HM 26/2009-2010)
	Ltl Mika Nordbergs m.fl. hemställningsmotion (HM 34/2009-2010)
	Ltl Åke Mattsson
	Ltl Mika Nordberg, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Danne Sundman
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Danne Sundman, replik




	För kännedom
	19 Ändring av tobakslagen för landskapet Åland
	Ltl Åke Mattssons lagmotion (LM 5/2010-2011)


	Fördras från tilläggslista
	Bordläggning
	20 Ny lagtingsordning
	Stora utskottets betänkande (STU 2/2010-2011)
	Lagutskottets betänkande (LU 23/2010-2011)
	Vtm Gunnar Janssons m.fl. lagmotion (LM 2/2010-2011)
	Ltl Danne Sundmans m.fl. lagmotion (LM 3/2010-2011)


	Plenum slutar
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	Plenum börjar
	Föredras fortsatt andra behandling
	1 Ny lagtingsordning
	Stora utskottets betänkande (STU 2/2010-2011)
	Lagutskottets betänkande (LU 23/2010-2011)
	Vtm Gunnar Janssons m.fl. lagmotion (LM 2/2010-2011)
	Ltl Danne Sundmans m.fl. lagmotion (LM 3/2010-2011)


	Plenum slutar
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	Plenum börjar
	Andra behandling
	1  Ändrade ÅHS-avgifter
	Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 14/2010-2011)
	Landskapsregeringens framställning (FR 21/2010-2011)


	Andra behandling
	2  Ny lag om radio- och televisionsverksamhet
	Kulturutskottets betänkande (KU 5/2010-2011)
	Landskapsregeringens framställning (FR 17/2010-2011)
	Ltl Johan Ehn
	Ltl Olof Erland
	Ltl Danne Sundman
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Danne Sundman, replik

	Ltl Olof Erland
	Ltl Fredrik Karlström, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Fredrik Karlström, replik
	Ltl Olof Erland, replik

	Fredrik Karlström
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Fredrik Karlström, replik

	Ltl Johan Ehn
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Fredrik Karlström, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Fredrik Karlström, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Johan Ehn, replik

	Ltl Johan Ehn
	Ltl Olof Erland



	Remiss
	3 Ny styrning av Ålands polismyndighet
	Landskapsregeringens framställning (FR 29/2010-2011)
	Ltl Fredrik Karlström
	Ltl Åke Mattsson
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Fredrik Karlström, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik

	Ltl Olof Erland
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Jörgen Strand, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Jörgen Strand, replik
	Ltl Olof Erland, replik

	Ltl Barbro Sundback
	Ltl Jörgen Strand, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Jörgen Strand, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik

	Ltl Gun Carlson
	Ltl Åke Mattsson, replik

	Ltl Barbro Sundback
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Vtm Gunnar Jansson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Vtm Gunnar Jansson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik




	Remiss
	4 Ändring av landskapslagen om Ålands polismyndighet
	Ltl Jörgen Strands m.fl. lagmotion (LM 4/2010-2011)


	Remiss
	5 Ny kommunalskattelag
	Landskapsregeringens framställning (FR 30/2010-2011)
	Minister Mats Perämaa
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Leo Sjöstrand, replik
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Leo Sjöstrand, replik
	Minister Mats Perämaa, replik

	Ltl Danne Sundman
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Danne Sundman, replik

	Ltl Anders Eriksson
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik

	Ltl Roger Jansson
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Roger Jansson, replik

	Ltl Runar Karlsson
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik

	Ltl Olof Erland
	Minister Mats Perämaa
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	6 Ändring av lagstiftningen om utkomststöd
	Landskapsregeringens framställning (FR 31/2010-2011)
	Minister Katrin Sjögren
	Ltl Barbro Sundback
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Sirpa Eriksson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Sirpa Eriksson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik

	Ltl Sirpa Eriksson
	Ltl Danne Sundman
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Sirpa Eriksson, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Sirpa Eriksson, replik
	Ltl Danne Sundman, replik

	Minister Katrin Sjögren
	Ltl Barbro Sundback, replik
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	Minister Veronica Thörnroos
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
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	Minister Veronica Thörnroos, replik
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	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik
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	Ltl Torsten Sundblom, replik
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	Ltl Torsten Sundblom, replik
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	Ltl Torsten Sundblom, replik
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	Ltl Torsten Sundblom, replik
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	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Mika Nordberg, replik
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	Ltl Margaret Lundberg, replik
	Ltl Mika Nordberg, replik

	Ltl Roger Jansson
	Ltl Margaret Lundberg, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Margaret Lundberg, replik
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	Ltl Torsten Sundblom, replik
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	Ltl Roger Jansson
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	Ltl Torsten Sundblom, replik
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	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik

	Ltl Runar Karlsson
	Ltl Barbro Sundback
	Ledamot Runar Karlsson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
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	Ltl Barbro Sundback, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik

	Minister Veronica Thörnroos
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik

	Ltl Torsten Sundblom
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik

	Ltl Roger Jansson
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