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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 28 ledamöter är närvarande.
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Om ledighet från dagens plenum anhåller ltl Folke Sjölund på grund av deltagande i besök av regionkommitténs president och ltl Harry Jansson på grund av privata angelägenheter. Beviljas.
Meddelanden
Talmanskonferensen har diskuterat tidtabellen för de kommande veckorna. Vi har
många ärenden att behandla, men vi utgår ifrån att lagtinget som planerat ska sammanträda de tre närmaste veckorna. Vid behov kan plenum hållas fredagen den 23 september. Antecknas.
Talmannen påminner om att vi kommer att avbryta plenum idag mellan kl. 15.00–15.30
för att ge utrymme för ett anförande från regionkommitténs president.
Bordläggning
1

Ändring av lagstiftningen om utkomststöd
Finansutskottets betänkande (FU 8/2010-2011)
Landskapsregeringens framställning (FR 31/2010-2011)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 7.9.2011.

Remiss
2

Ändring av tobakslagen för landskapet Åland
Ltl Åke Mattssons lagmotion (LM 5/2010-2011)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Godkännes? Godkänt.
Diskussion.
Ltl Åke Mattsson

Herr talman! Vi har snart lagtingsval i höst, men vi gör hela tiden val, bra val
och dåliga val. De gånger som vi ställs inför val här i livet är det väldigt sällan
hundra procent bra eller hundra procent dåligt.
Men det finns vissa val som man direkt kan säga att är synnerligen korkade. Det är när man väljer att börja röka. Det finns egentligen inte några
fördelar med att börja röka eller att välja nikotinet. Det finns väldigt många
nackdelar. Det förkortar livet, det är dyrt och det ställer till mycket elände.
Jag tror inte att någon vuxen som röker och har rökt en längre period i livet tycker att det var speciellt intelligent och smart att börja röka. Jag har
själv rökt väldigt intensivt åtskilliga år av mitt liv. Jag vet vad det handlar om.
Jag vet hur pass svårt det är att sluta röka.
De som väljer att börja röka är ofta tonåringar och barn. De har väldigt liten erfarenhet och kunskap i livet. Man är sensationslysten och vill testa
gränser av olika orsaker. Längre fram i livet förstår man vad detta innebär.
Ärendet gäller tobakslagen. Jag har nu en motion där jag yrkar på ett vi ska
göra vissa förändringar i den nuvarande tobakslagen.
Tobaken är ett kraftigt beroendeframkallande ämne. Tobaken har många
negativa effekter för hälsan. Avsikten med motionen är att flera unga ska ha
en uppväxt fri från både andras och egen användning av tobak. Allt fler vuxna
ska avstå från tobak. Om nikotinanvändningen minskar när det gäller såväl
tobaken som snuset kan många antagligen räddas ifrån alla former av framtida missbruk.
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Man pratar om att alkoholen är en inkörsport till drogmissbruk och annat
och att man börjar med tyngre droger efter det, men jag hävdar att rökningen
är ett betydligt större problem.
Vi hade ett seminarium här i förra veckan där vi hörde damer från fastlandet. De hade samma åsikter.
Det är viktigt med effektiva åtgärder för att förhindra att barn och unga
börjar röka. Det är extremt sällsynt att man börjar röka efter 20 års ålder.
Alla här känner säkert personer som har gjort det, men det beror ofta på att
man reagerar, för normalt börjar man långt tidigare.
I det här sammanhanget kan det också vara intressant att lyfta fram den så
kallade Marlboromannen, ett av världens mest kända varumärken, vilket definitivt inte riktar sig till medelålders män och kvinnor. Målgruppen är ju
pojkar i 12-13 års ålder som ska få upp ögonen för den här produkten. Det är
en tydlig produktplacering.
Tydlig lagstiftningsnorm kan vara till stor hjälp för genomförande av åtgärder och planer, det är därför som jag vill ha en förändrad lagstiftning.
Lagstiftning kan framförallt vara till ett stort stöd för föräldrar. Man har ett
tydligt regelverk vad som är tillåtet eller förbjudet. De föräldrar som har ett
eget tobaksmissbruk kan hävda att det är förbjudet under 18 år att använda,
köpa eller inneha de här produkterna.
Målet för hela lagstiftningen är att skjuta upp debuten för tonåringarna
och att de sedan helt ska ge upp tanken på att börja röka när de blir lite äldre.
Jag förväntade mig att vi skulle ha fått en lagstiftning från landskapsregeringen, men man prioriterade inte den här frågan tillräckligt högt för att
komma med en framställning. Därför har jag valt att göra framställningen
själv. Till grund ligger rikets tobakslagstiftning, även detaljmotiveringen därifrån ligger till grund för det här samt utskottsbehandlingen. Förutom detta är
det mina egna tankar och erfarenheter som finns med. Det finns också med
en del skadeverkningar och hur statistiken ser ut på Åland när det gäller bruket av tobak.
Det kommer hela tiden nya rön. Det senaste rönet kom kring månadsskiftet augusti-september, på TV4 pratade man stort om graviditet. Det är dubbelt större risk för kvinnor som snusar under sin graviditet att råka ut för
plötslig spädbarnsdöd för sina barn. Det finns också andra faktorer som spelar in när det gäller rökning under graviditeten.
Vad innehåller denna lag? Man föreslår att tobaksprodukter inte får säljas
eller på annat sätt överlåtas till person som inte har fyllt 18 år. Den som inte
har fyllt 18 år får inte ens inneha tobaksprodukter. Sedan ska rökförbud
också utökas från tidigare. Rökförbud ska gälla på läktare och under skyddstak som byggs för publik, även om det är tillfälliga föreställningar som hålls
där för allmänheten.
I bostadsbolag och bostadsrättsföreningar allmänna utrymmen blir det
rökförbud och i tvättstugor, cykelrum och liknande. Bostadsföreningar får
mandat att förbjuda rökning på vissa gemensamma utomhusområden som
finns uppräknade i lagen. Det här är helt i linje med den fastländska lagen.
För butiksanställda föreslås en åldersgräns på 18 år för att få sälja tobak. Det
här är i linje med alkoholförsäljningen.
När det gäller olaglig försäljning av tobaksprodukter så föreslår man straffskärpning från tidigare enbart böter till upp till sex månaders fängelsestraff.
Det finns också en förändring i det här. Tidigare krävdes för de flesta brottö3

verträdelser att miljö- och hälsoskyddsmyndigheten skulle föra det här till
åtal. Om man inte anmälde det till åtal så kunde inte polisen ingripa, för det
förutsatte att det skulle vara en myndighet som anmälde det. Det är borttaget
nu till den delen det gäller brott som begås av barn och unga och brott på
allmänna platser när barn och unga kan utsättas för tobaksrök.
I övrigt när det gäller EU så kan man konstatera att man har varit emot det
ganska länge. Redan 2001 var man på det klara med hur farligt det var med
tobaksrök. Trots att man har jobbat ganska intensivt med det här så använder
idag en tredjedel av EU:s befolkning tobak, hälsoeffekten därifrån är också
sorgliga. Det dör ungefär 650 000 personer varje år, som hänger samman
med rökning inom EU. Problemet är att hälften är mellan 35 och 69 år. En av
två vanerökare dör direkt av sjukdomar som är förknippade med rökning.
Man konstaterar att rökning också skadar fostret, gör förträngningar i blodkärlen och skadar sperman. Impotens är 85 procent vanligare bland manliga
rökare jämfört med icke rökare. Nu finns ju Viagra så jag vet inte om dessa
siffror är aktuella när det gäller det området idag. Man räknade också upp
ganska mycket kemikalier som tobaken innehåller, det är inte någon vacker
läsning.
Det finns också skrivet om reklam i det här direktivet. Det är ett nytt direktiv under övervägande. Det kommer att läggas fram ett nytt direktiv under
2012. Under tiden har myndigheterna och alla haft möjlighet att påverka det
här direktivet på olika sätt.
Man måste faktiskt ge en liten känga till landskapsregeringen för att man
har ansett att man inte har resurser och tid att lägga ned på det förebyggande
arbetet när det gäller att få en ny tobakslag. Däremot har man anlitat Kreab
Garvin Andersson med anledning av ändring av direktiv 2001/37 EG. Man
har beslutat att anlita dem som kommunikationsrådgivare för att verka som
länk till den rättsexpert som landskapsregeringen har engagerat för att skriva
ett rättsligt utlåtande. De förbinder sig att under avtalsperioden att ställa ett
projekt till landskapsregeringens förfogande. Landskapsregeringen erfar att
Kreab Gavin Anderson har en gedigen erfarenhet av tobaksdirektivet och
andra lagar och författningar. Det här gäller rättsläget angående försäljning
av snus. Arvodet sker på timbasis med ett tak på 10 000 euro. Man anser att
man har råd att blåsa i väg 10 000 euro för att vi ska få sälja snus över hela
Europa och lobba för att hjälpa svenskarna att exportera snus, men vi har
inte resurser att få fram en ny tobakslag.
I lagmotionen framgår WHO:s ställningstagande tydligt. I december 2004
behandlade och godkände lagtinget ramkonventionen om tobakskontroll. I
utlåtandet från social- och miljöutskottet angavs följande: "Under beredningen har utskottet diskuterat frågan om överlåtelse av tobaksprodukter till
minderåriga och minderårigas innehav av tobaksprodukter. Utskottet finner att motsvarande lagstiftning om minderåriga när det gäller alkohol är
betydligt strängare." Enligt utskottet borde åtgärder för att minska tobaksbruket bland minderåriga prioriteras. Men det har man i begränsad omfattning tagit till sig.
Tittar man på Finland så är de föregångare i Europa. Det finns inte någon
som har en lagstiftning i närheten av den här. Åland blir också på samma
nivå. Det betyder att man har en intention att all tobaksrökning ska upphöra
till 2040. Det krävs ganska omfattande åtgärder för det. Det finns inte något
annat land som har en så pass omfattande lagstiftning. Man kan i princip
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säga att den lagstiftningen innehåller samma som den här. Det är också bra
att man tar en lag som är ganska lik lagen i riket för den är också granskad av
grundlagsutskottet. Man konstaterar att vissa paragrafer inte kunde tas, de
har fallit, det gäller tobaksrökning enskilda fordon. Man försökte lagstifta att
all tobaksrökning skulle vara förbjuden i fordon. Man ansåg att det var att gå
för långt in i den personliga integriteten genom att börja lagstifta om man
fick röka eller inte i egna bilar. Detta skulle gälla främst när barn var med,
men det gick man alltså inte med på.
Om vi ser på hur det ser ut på Åland så har vi "Hälsa i skolan". Det är tydligen en informations sak, jag vet inte om det är arv eller miljö eller vad det är
som spelar någon roll här, men när det gäller gymnasialstadiet var tobaksrökningen 27 gånger större i yrkesskolorna jämfört med lyceets flickor. Det
var betydligt större skillnad än när det gäller pojkarna. Bland pojkarna i yrkesskolan rökte 36 procent medan bara 3 procent rökte i lyceet. Där finns det
tydligen en hel del att göra. Varje år genereras fortfarande en väldigt stor kull
rökare på Åland. Vi borde göra någonting åt detta.
Vad händer när man börjar röka? Jag hörde en föreläsning som med professor Jörgen Engel som har jobbat i kretsen kring Nobelpristagaren Arvid
Karlsson och som tittat på dopaminsystemet och hela belöningssystemet. Det
har visat sig att det är väldigt stora ombyggnationer och förändringar som
görs i hjärnstammen i de grundläggande funktionerna hjärnan när man börjar röka. Det betyder att en rökare som börjar röka tidigt bygger om hela belöningssystemet. Man får betydligt mera dopaminreceptorer triggade. Det
krävs betydligt mera stimulans för att man ska bli tillfreds om man är rökare
än om man är icke rökare. Första gången som en person som har börjat röka
tidigt och rökt mycket tar alkohol eller droger så får den personen betydligt
mer stimulans både från alkohol och från andra droger.
Tittar man på lagen som sådan så kan man konstatera att den lagstiftning
som togs tidigare angående förbud av tobaksfria miljöer väckte ett visst motstånd i början. Men nu är lagen helt accepterad och införd, därför är det dags
att gå vidare.
När det gäller straffbarheten när det gäller överlåtelse av tobaksprodukter
utan ersättning som inte gjorts på uppdrag eller begäran så anser man att det
inte ska vara belagt med straff. Det är ändå viktigt att man lagstiftar som
norm att det är förbjudet. T.ex. om två 17-åringar bjuder varandra på tobak så
kanske det inte är direkt någon idé att ha en sådan sak kriminaliserad. Men
om man köper ut tobak för att sälja vidare eller på uppdrag så då ska det kriminaliseras. Man gör en tydlig gränsdragning här precis som man har gjort i
riket.
Innehav av tobaksprodukter ska också vara förbjudet men det är inte meningen att polisen ska jaga ungdomarna och straffa dem. Det ska vara mera
som stöd för föräldrar, handledare i skolorna och ungdomsarbetare osv.
De som dör av sjukdomar orsakade av rökning har nästan undantagsvis
börjat röka väldigt tidigt. Som rökare kanske man förlorar upp till 20 år av
sitt liv i snitt. Det är då så pass allvarligt om man förleder någon att börja
röka och som företagare sälja mycket tobak. Därför borde man kanske ha ett
lite strängare straff som en markering på det sättet.
De ekonomiska konsekvenserna är att vi får mera pengar som används till
någonting vettigare än att köpa cigarretter för. Man ser inte några kända
ekonomiska kostnader för samhället. Man sparar in på läkarkostnader, för ti5

dig död, sjukpensionering osv. För miljön blir det bättre i och med att tobaksrökningen försvinner. Det finns inte några negativa verkningar för miljön.
Det finns inte några negativa konsekvenser för hälsan med det här lagförslaget. Däremot kan man räkna upp oändligt många fördelar för hälsan. De
regelbundna rökarna lever uppskattningsvis 2,5–10 år kortare än en icke rökare.
Nyare forskning visar att allt mera samband mellan rökning och allvarlig
sjukdom. Rökning orsakar 1/3 av alla fall av de vanligaste och allvarligaste
formerna av ledgångsreumatism. Det är relativt nytt, det har kommit under
de senaste åren. Den som röker löper också en kraftigt förhöjd risk för demens, även måttlig rökning kan påverka det här.
Man kan även drabbas av synnedsättning. Rökning är den vanligaste orsaken till synnedsättning EU. Det är någonting som drabbar rökarna betydligt
mer än andra. Kvinnor och barn är speciellt utsatta, vilket också framgår av
framställningen.
Fostret påverkas av gravida kvinnor som röker. Fostret får mindre syre och
näring och växer sämre. Barnet bli lättare sjuk och har större sannolikhet att
utveckla astma och allergier under uppväxten, samt att råka ut för plötsligt
spädbarnsdöd, som jag sade tidigare, är betydligt vanligare. Det har visat sig
att unga gravida röker betydligt mera än äldre. Gravida tonårsmammor röker
under sin graviditet, 24 procent röker bland dem som är under 20 år och 14
procent röker bland dem som är 20-24 år. Det är alldeles för höga siffror i det
här sammanhanget. Det här är svenska siffror.
Det är också stora problem med p-piller och rökning. Man får kranskärlssjukdomar osv. Desto längre man röker, desto större blir sjukdomstiden.
Passiv rökning är det också ganska stor skillnad i när det gäller hur mycket
föroreningar det finns i luften. Landsbygdsluften innehåller 2 enheter, gatuluft i städerna 15 enheter medan ett rökigt rum innehåller 600 enheter. Aktiv
rökning innehåller 30 000 enheter. Gatuluft i städerna har ganska höga nivåer ändå.
Nu har jag gått över tiden. Det här är ett ärende som ligger mig varmt om
hjärtat. Jag föreslår att lagtinget godtar den här lagmotionen. Tack.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Jag kan bara kort konstatera att jag delar många av ltl Åke
Mattssons analyser, speciellt när det gäller tobakens inverkningar på
folkhälsan och vad den gör med unga vuxna.
Ambitionen var att hinna revidera tobakslagen. Det handlar inte om
några prioriteringar. Det hanns helt enkelt inte med.
En liten kommentar till "Hälsa i skolan" där man för första gången
under den här mandatperioden såg skillnader mellan de yrkesförberedande och studieförberedande linjerna. Vad jag har fått erfara har man
haft riktade kurser till dem på det yrkesinriktade gymnasiet som röker.
"Hälsa i skolan" gjorde i våras. Vi kommer att få resultatet här på senhösten. Det ska bli väldigt spännande att se hur det står till med tobaksrökningen hos våra unga.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! Det förvånar mig lite, med tanke på minister Sjögrens engagemang i de frågorna, att det inte har kommit en ny tobak-
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slag. Det finns nog ingen som har varit så flitig av alla invalda parlamentariker som minister Sjögren när det gäller de här föreläsningarna osv.
Det vill jag ge en eloge för. Hon har även varit med på så gott som samtliga möten med den narkotika parlamentariska gruppen. Det finns ett
engagemang där. Man har också tagit itu med de här frågorna.
Minister Katrin Sjögren, replik

Så har det varit. Det har varit en prioritering till den delen att vi har
handikappservicelagar och barnskyddslagar och ÅHS-lagar och utkomststödslagar. Det har varit en prioritering på den sociala lagstiftningen. Tyvärr så hann vi inte med att revidera tobakslagen. Det blir en
fråga för nästa landskapsregering och lagting.
Ltl Åke Mattsson, replik

Det blev inte en kommentar där. Var det ett slutligt ställningstagande?
Det finns de facto en lagmotion i den frågan som berör det här. Då tror
jag inte det behöver bli en fråga för nästa landskapsregering. Det räcker
med att man tar den här lagmotionen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sirpa Eriksson, replik

Tack, herr talman! Jag kan konstatera att ltl Mattsson har jobbat hårt
för att skriva ihop denna lagmotion. Det fanns en mängd intressanta
fakta i motionen. Jag stöder den här motionen. Jag hoppas att vi hinner
behandla den i utskottet och att vi antar motionen i lagtinget.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Jag börjar med att ge en eloge åt ltl Åke Mattsson för hans engagemang och glöd som man hör i hans röst när han talar om en av sina
hjärtefrågor. Tack för det stödet och engagemang.
Vad gäller jämförelsen som ltl Åke Mattsson valde att göra mellan hur
landskapsregeringen har valt att satsa sina resurser så är det enligt min
uppfattning inte frågan om någonting som är svart eller vitt. Det är för
landskapet Åland oerhört viktigt att vi kan hålla kvar arbetsplatserna
även inom sjöfartssektorn. Den prioriteringen var av näringspolitisk karaktär och bör inte ställas gentemot den lagframställning som landskapsregeringen ännu inte har hunnit leverera. Jag tycker inte det ger en
riktigt rättvis bild av situationen. Båda är nämligen oerhört viktiga.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack herr talman! Jag har ju själv suttit i social- och miljöutskottet och
behandlat snusfrågorna och lagstiftningen kring det här. Jag har inte
gått emot den där, jag har accepterat det. Jag är inte emot den här frågan, men jag ifrågasätter att man inte har prioriterat tobakslagstiftningen i från landskapsregeringen. Det har varit på gång länge i riket. Man
hade bra kunnat kopiera av den. Om en enskild ledamot helt och hållet
själv, utan juridisk utbildning, kan skriva ihop den här lagmotionen så
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tror jag landskapsregeringen kunde ha fått fram det här om man verkligen ville prioritera det. Det är betydelsefullt. Kan man satsa så här
mycket pengar på att det är så viktigt att sälja snus så borde vi ta hand
om ungdomarna under 18 år. Det är min åsikt. Om vi ska leva på att
sälja snus och taxfree så ska vi ta hand om barnen som drabbas av det
här.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack talman! Om vi inte heller värnar och tar hand om våra åländska
arbetsplatser så kommer vi på intet sätt heller ha möjlighet att kunna
fortsätta välfärdssamhället och därigenom ta hand om våra barn och
ungdomar.
Jag vill igen poängtera att om det hade funnits lite mera tid och resurser så skulle naturligtvis också den här framställningen ha legat på lagtingets bord. Det är inte frågan om att vi har prioriterat bort. Det är frågan om att var sak har sin plats. Vi har mer eller mindre varit tvungna
att sätta ett stort fokus på näringspolitiken för att kunna klara den fortsatta välfärden. Åländska arbetsplatser är viktiga både för landskapet,
kommunen och för den enskilde.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack herr talman! Jag har en egen personlig inställning när det gäller
snusfrågan. Jag vill återigen säga att jag inte i något skede har gått emot
den här frågan. Jag har accepterat att man vill fortsätta att sälja snus på
båtarna. Jag har inte ifrågasatt att man lobbar. Om man gör det ena så
borde man också göra det andra. Det är helt uppenbart. Om det är så att
man driver på att snuset ska få säljas över hela Europa, i Finland och på
Åland så borde man också tänka på att vi får så mycket inkomster ifrån
det så att vi kan låta lite av detta gå till våra ungdomar.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Danne Sundman

Herr talman! Utan att rabbla upp någon avhandling om tobakens skadeverkningar så kan man säga att tobaken har väldigt stora både direkta och indirekta effekter på människors hälsa. Därom råder inget tvivel. De direkta skadorna är väldokumenterade. Tobaken är orsaken till många så kallade välfärdssjukdomar eller som katalysator till sådana sjukdomar. De indirekta
följderna är också betydande. Passiv rökning gör att den som utsätts för tobaksrök får samma problem i nästan lika stor omfattning som den som röker.
Det kanske allra värsta är tobakens påverkan på hjärnans belöningssystem.
Det är något som berördes här tidigare. Man blir mer mottaglig för beroende
överlag särskilt tyngre droger. Om alkoholen anses vara inkörsport till tyngre
droger så kanske tobaken kan sägas vara fordonet som man kör med. Det är
kanske det allra viktigaste motivet för att försöka få ungdomarna att inte
börja röka. Själv har jag aldrig rökt, jag röker inte och jag kommer aldrig att
börja, om det behöver sägas för statistiken.
Samtidigt måste man säga, herr talman, att vi har haft en otrolig utveckling. Tobaksrökningens utveckling är kanske ett bra exempel på hur man med
forskning kan övertyga folk om att det här är någonting som man måste sluta
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med. Det har vi verkligen förstått och anpassat oss till. Det har alltid varit enhälligt här i lagtinget när vi har tagit de här relativt stora ändringarna i tobakslagen. Jag fick vara med senast också.
Om ni kommer ihåg så bara för 20 år sedan rökte man på bussen, man
rökte i kontorsrum och man rökte överallt. Det är helt otänkbart i dag att vi
skulle återgå till den verksamheten och använda tobak på det viset.
Vid sådan här lagstiftning kommer man sedan alltid in på frågan om frihet.
Till vissa delar petar man här väldigt i människors frihet. Som en frihetsälskande politiker tycker man att det här är saker som folk ska förstå själva och
låta bli att röka så att man inte behöver lagstifta. Det är en del av friheten.
Den andra aspekten av friheten är en icke rökares frihet. Måste lagstiftaren
gripa in för att försvara den icke rökandes frihet? Eller går det med sunt förnuft att ordna på egen hand? Om jag måste välja mellan de här två friheterna
så väljer jag helst den vägen att båda får ha sin frihet i någon mån. Givetvis är
det icke rökarens frihet som är den viktigaste. Det handlar också om frihet till
den delen att man åsamkar samhället skatteinkomster när man betalar för sin
tobak men man åsamkar också utgifter när man i större utsträckning måste
nyttja sjukvården. Det är återigen en frihetsbalans.
Om man snabbt tittar på lagen så tycker jag att bestämmelserna i andra
paragrafen är bra om åldersgräns. Det är en sak som vi från obunden samling
ser som problematisk; att man återigen inför ett hinder för ungdomar att
sommarjobba. Nu kan inte en person som är under 18 år stå ensam i en kiosk
om det finns tobaksprodukter i den kiosken. Då får man inte sälja tobaksprodukter, vilket betyder att kioskägaren måste ha en anställd som är över 18 år.
Det här är någonting som utskottet borde titta på om man hinner. Det är inte
bra med alla dessa hinder för att arbeta för barn och ungdomar under 18 år.
Även om syftet är lovvärt så kanske det räcker med straffbestämmelser som
stränggeras och tydliga anvisningar att man inte får sälja. Man är ju straffmyndig när man fyller 15 år, varför måste man vara 18 år för att få sälja? Det
borde man överväga. Det är en arbetsmarknadspolitisk effekt som inte är
önskvärd. Att man inte får inneha tobaksprodukter 2c, det är bra. Varför
skulle man få inneha när man inte får köpa och nyttja? I 4 § finns frihetsbestämmelserna. Jag tycker att punkt 8 må vara okej. Det ger frihet i stor utsträckning till bostadsaktiebolag och fastighetsägarna att bestämma. Men 7 §
kan bli en sådan paragraf där vi verkligen petar i en sådan del av människors
frihet som man själv borde ordna. Man kan säga till; ”ursäkta det stör att du
röker” eller så kan den som röker fråga om man kan röka. Det är lätt att vi
blir lite ivriga och lagstiftar nästan in på folks nakna kroppar. Det kan man
lite överväga i utskottet tycker jag.
I övrigt är det bra att man förtydligar straffbestämmelserna. Det är rätt så
allvarliga brott om man bryter mot de här bestämmelserna. Generellt med
droger i vårt samhälle är det mycket lägre straff för sådant än för att köra mot
stopplikt eller ha en trimmad moped. Vi obundna har tidigare motionerat om
att man borde se över straffskalorna och ha höga straff på sådant som är motiverat.
I stort sett kan man säga att vi stöder den här framställningen. Man kan väl
inte hoppas på att det här lagtinget får besluta i ärendet. Men det brukar alltid komma ett nytt lagting vid ett val och en ny regering som återigen får ta
tag i den här frågan, tack.
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Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! Tack för stödet till motionen. Man har naturligtvis
alltid lite olika åsikter om det här. Jag förstod när ltl Sundman, som har
blivit en renlevnadsmänniska, gick upp att han skulle ge sitt stöd. Det är
alltid frågan om frihet till vad. Att man ska vara fri från påverkan av tobaksrök ska vara ganska centralt. Det var därför jag begärde replik först.
Angående försäljning i affärerna så var det några månader sedan som
vi höll på med den här. Det var ganska intensivt, den verkar ganska lång
nu, men jag kokade ihop den ganska mycket ändå och var nöjd och tycker att den är relativt kort mot hur den såg ut från början. Jag har för mig
att EU-direktivet eller WHO:s ramkonvention kräver att personerna
som säljer de här produkterna ska ha den ålder som gäller för inköp i
landet, att man är tvungen. Det är därför som jag satte med det. Jag kan
hålla med om att vi ska titta på det där. För det är ingen som vill ta
sommarjobben från ungarna.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Läser man bara texten i paragrafen så står det om det här
sista i ltl Åke Mattsson replik. ”Om försäljning sker under övervakning
av en person som fyllt 18 år”. Vad är övervakning? Är det att man en
gång i veckan gör stickprov? Måste en artonåring alltid vara med när en
person under 18 år står i kiosken? Vi vill att man inte ska införa arbetsmarknadspolitiska hinder för personer under 18 år att arbeta, vilket lagstiftaren både här och i Helsingfors har gjort, tyvärr alltför många
gånger. Det är också viktigt för ungdomarna att i god tid lära sig arbeta.
Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! Jag tror att det ska finnas i min framställning att
man måste vara närvarande och ha en viss uppsyn och man ska få sälja.
Det hann jag inte titta på eller om jag städade bort det, vilken tanken är
med den här lagframställningen. Detta är sådant som man kan töja på
ganska mycket.
När jag läste om detta såg jag hur det var i Grekland. Det var förbjudet att röka inomhus, däremot var det okej att röka utomhus. Det resulterade i att om man öppnade dörren till barerna så tolkade man det som
att det blev utomhus och så fick man röka fritt. Man kan tolka hur
mycket som helst i den här lagstiftningen också. Det kanske vi inte ska
ägna oss åt här just nu. Tanken är nog att det ska finnas någon på plats
såsom det är skrivet just nu. Men det är ingenting som hindrar att man
kan ändra om det finns en vilja för det.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Det är viktigt att man beaktar de småskaliga åländska förhållandena. Små försäljningsställen med sommarjobb för åländska ungdomar kan falla bort på grund av den här bestämmelsen. Det går inte att
övervaka det. Det är inte lönsamt om också en vuxen ska stå i kiosken.
Därför bör man kanske ha ett undantag ifrån det här eller se till att
övervakningen definieras på ett annat sätt på Åland, för att inte dessutom även begränsa en arbetsgivares frihet förutom själva begränsningen
i sak.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sirpa Eriksson, replik

Tack, herr talman! Ltl Sundman pratar om frihet och människans rätt
att välja. Nu är jag inte helt säker på att jag förstod saken rätt? Men, vi
ska komma ihåg att man börjar med tobaksrökning mellan 11-15 år. Det
är klart att samhället och vuxna ska skydda barnen mot skadliga saker.
En elvaåring ska inte få välja om den röker eller inte. Vad tycker Sundman om detta? Kan han ännu förtydliga vad han menar?
Ltl Danne Sundman, replik

Talman! Det gör jag gärna. Som jag sade i mitt anförande när det gäller
de här åldersgränsparagraferna i 2 och 2c så tycker jag och obunden
samling att det är viktigt att skydda barn och ungdomar mot att börja
röka med hänvisning till direkta och indirekta hälsoeffekter. Däremot
när det gäller vuxna så hade jag en åsikt om punkt 7 i 4 § där man
kanske klampar in på vuxna människors frihet. Det kan man väl också
göra som lagstiftare men vi måste komma ihåg att till slut gör vi människorna menlösa. Man kan inte ta något ansvar själv, man kan inte visa
sunt förnuft om vi lagstiftar in i minsta detalj ända in på den nakna
människokroppen. Det är kanske inte alltid bra. Därför måste vi vara
försiktiga och överväga sådana frihets begränsande saker. Även om vi i
sak tycker att friheten ska begränsas så måste man lita på folks sunda
förnuft att de själva kan hanterar vissa saker.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Carina Aaltonen

Tack, herr talman! Finland har sedan den 1.1.2010 världens strängaste tobakslag. Målsättningen är hög men som jag ser det är den ganska realistisk. Vi
ska ha ett rökfritt Finland år 2040. Det handlar om att ändra attityder. Precis
som många andra lagstiftningar så går lagstiftarna före. Det är precis samma
som det skulle vara med att sänka promillegränsen vid bilkörning. Det handlar om att ändra attityder och i det här fallet skulle vi då få ungdomarna i
synnerhet att inte börja röka.
I politiska sammanhang pratade man väldigt ofta om vikten av det förebyggande arbetet. Här skulle vi haft en lag som verkligen skulle ha varit förebyggande. På Åland var vi först i landet med att införa tobaksförbud på restauranger och barer. Det var 1 maj 2007. En månad senare, 1 juni
2007,gjorde man samma lagstiftning riket. Den regeringen prioriterade de
här frågorna, man låg före. En viktig orsak den gången var att restaurangpersonalen skulle undvika passiv rökning och av hälsoskäl skulle man införa tobaksförbudet på restauranger, men det var också för att minska rökningen
hos vuxna medborgare.
Jag frågar mig varför landskapsregeringen inte den här gången prioriterade tobakslagen?
Den parlamentariska droggruppen har haft detta på agendan väldigt länge,
men regeringen har inte lyssnat eller så har man kanske lyssnat men inte agerat. Hur svårt kan det egentligen vara? Ltl Mattsson har författat en 13 sidor
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lång lagframställning som i princip motsvarar den nu gällande finska tobakslagen. Det skulle i så fall inte vara första gången som Åland kopierade
rikslagstiftning.
Jag skrev den 14 mars min hemställningsmotion innehållande samma
ärende. Ltl Mattsson skrev den här lagmotionen den 6 juni. Det skulle nog ha
funnits tid för regeringen att revidera den åländska tobakslagen om viljan
hade funnits och om man har de prioriterat ungdomars hälsa. När jag lyssnade på ltl Åke Mattssons anförande och när man läste motiveringarna till
lagmotionerna så inser man, om inte förr, hur oerhört skadligt rökningen är
och hur enormt negativa aspekter rökningen har. Att få unga att låta bli att
börja röka måste vara en av de absolut bästa förebyggande hälsopolitiska effekterna som man kan åstadkomma med en väldigt enkel lagstiftning.
Man talar ofta om att rökningen är inkörsporten till andra droger. Då menar jag att den här lagstiftningen absolut borde ha prioriterats.
Nu är vi åtminstone tre ledamöter här i social -och miljöutskottet, kanske
samtliga, kanske fler, som är positiva till att revidera tobakslagen. Vi får väl
se, vi är ju effektiva i vårt utskott. Med den sakkunskap och det engagemang
som finns i utskottet så kanske vi tillsammans kan åstadkomma en lagstiftning.
Jag anser att det är en lagstiftning som behövs också på Åland. Från socialdemokraternas sida stöder vi helt klart den här lagmotionen i och med att vi
redan i mars tog initiativ i samma fråga. Tack.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Att föra politik är inte bara att vilja, det är också att välja.
Landskapsregeringen har ytterst begränsade resurser. Vi har prioriterat
den sociala lagstiftningen och det tänker jag inte för en sekund skämmas
för; ÅHS-lag, utkomststödslag, barnskyddslag, en andra bedömning och
barnomsorgslag så vi hann helt enkelt inte. Jag har sagt flera gånger tidigare att jag delar många av de här resonemangen. Jag tycker också att
det är rimligt att en sådan här lagframställning skulle gå på remiss. Det
har ett allmänt intresse. Det skulle också vara viktigt för förankringen.
Jag har också fått tydliga och klara besked från lagtinget att man inte vill
ta emot flera lagframställningar under den här perioden. Jag har hemvårdsstödslagen klar men den ville man inte ta emot.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Då menar alltså minister Katrin Sjögren att det hade funnits en möjlighet att få den här lagen till lagtinget nu under höstsessionen och att det
var lagtinget som tackade nej, om jag förstår saken rätt? När man säger
att det inte finns resurser så kan man också köpa in tilläggstjänster och
lagstiftningskunskaper utifrån. Hade viljan funnits så hade man också
kunnat välja att få med revideringen av tobakslagen, speciellt när en
enig parlamentarisk drogkommitté också har önskat att det skulle träda
i kraft på Åland.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! När det gäller hela tobakslagen anser jag att den behöver
revideras och något sådant grundarbete har vi inte gjort. Det skulle inte
ha varit möjligt att få en ny helt reviderad tobakslag till lagtinget för vi
har helt enkelt inte hunnit göra grundarbetet. Det är hälso- och sjuk-
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vårdsbyrån som har hand om tobakslagstiftningen och där arbetar två
personer. Vi har haft fullt upp med att revidera ÅHS-lagen som också
har en stor hälsopolitisk betydelse för samtliga ålänningar. Jag tar avstånd från sådana pekpinnar och sådant sätt att diskutera. Jag tycker att
det skulle ha varit viktigt att revidera tobakslagen men vi hann helt enkelt inte. Vi hade inte några sådana resurser.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Det står ganska tydligt och klart att varken viljan eller resurserna har
funnits hos landskapsregeringen och att ltl Åke Mattsson har försökt
hjälpa till genom att komma med den här lagmotionen. Nu får vi väl se
vad vi kan göra i social- och miljöutskottet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! Anledningen till att jag begärde replik är att jag först
och främst vill tacka för stödet som vi har fått här från ltl Aaltonen. I
egenskap av ordförande i social- och miljöutskottet så kommer vi att
försöka ta oss an den här lagmotionen och titta på den. Vi har i alla fall
en viss beredskap att försöka klara av den.
Det var mycket klädsamt att man lyfte in den parlamentariska gruppen. Jag är ordförande i den parlamentariska gruppen och vi har diskuterat det här inledningsvis och vid åtskilliga tillfällen har det framkommit synpunkter att det måste bli en ändring i tobakslagen. Men det och
mycket annat strök jag i mitt anförande för jag svävade ut så pass mycket att jag kände att det blev tillräckligt långt ändå. Tack för att du lyfte in
det.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Så här viktiga lagframställningar finns det alltid beredskap för, åtminstone hos socialdemokraterna och undertecknad i social- och miljöutskottet.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.
Föredras, fortsatt behandling
3

Strategi för den åländska skärgårdens trafiksystem ”Kortrutt 2011”
Landskapsregeringens meddelande (M 3/2010-2011)
Ärendet bordlades 08.06.2011 då lagtinget på talmannens förslag beslöt att ärendet
först upptas till diskussion och att lagtinget först efter avslutad diskussion tar ställning
till om meddelandet skall hänskjutas till ett utskott eller inte.
Fortsatt diskussion.
Ltl Mika Nordberg

Talman! Det är kanske bra att vi har fått ha lite sommaruppehåll och tänka
över meddelandet från landskapsregeringen angående kortrutt.

13

När vi tittar på det som har presenterats angående kortrutt, de planer som
finns kontra det som har gjorts under den sista tiden så börjar man fundera
varför man inte har gjort någonting tidigare.
Jag måste tyvärr säga som det är nu fast man kanske inte borde. Efter att
jag har funderat på vad som är orsaken till att det är så trögt och det inte vill
hända någonting så tror jag tyvärr att Brändö är en orsak till bromsklossen i
förverkligandet av kortrutten.
Vad menar jag med det här? När man tittar på skärgårdens förutsättningar, att kunna resa till centralort, att ta sig till ett ställe där man kan handla så
vinner de flesta kommuner, Föglö, Kökar, Sottunga och Kumlinge, på ett nytt
kortruttstänkande. Brändö ligger längst bort. Ska man ändra någonting där
så är man rädd på Brändö att tappa trafiken till Hummelvik. Därför är man
inte intresserad av att det ska förverkligas en tunnel till Föglö och ett nytt
färjfäste på östra Föglö.
Vi backar bandet lite. Först när det gäller tunnelns förverkligande så har
det kommit olika signaler ifrån centern där man först har drivit att vi ska ha
en tunnel, sedan har vi hört att vi inte ska ha en tunnel och nu vet jag inte riktigt var de står idag men det kanske klarnar här under dagen.
När jag titta på tunnelns dragning 2009 när vi hade budgetdebatt så började jag i praktiken föreställa mig att tunneln nu skulle vara förverkligad. Jag
sätter mig i bilen och kör mot Långnäs och mot den riktningen där Föglö ligger. Plötsligt skulle jag svänga av mitt i Lemland i skogen och köra söderut i
fel riktning tills jag mitt bland tallarna skulle åka ner i ett svart hål och förflytta mig ut mot Ålands hav för att sedan dyka upp i södra Föglö, där det ytterligare tar 15 minuter att ta sig till Degerby. När man börjar föreställa sig
det här i praktiken så inser man att den här lösningen inte var säljbar till dem
som ska köpa den.
Alla har åkt med bil över Öresundsbron. När man åker över Öresundsbron
så talar alla bara om bron som går till Danmark från Sverige, men de facto är
det en tunnel. Men ingen talar aldrig någonsin om den. För när man åker
med bil från Sverige till Danmark så kommer man ut över bron där man har
en fantastisk vy, man ser havet på båda sidor. Sedan plötsligt kommer man
till en liten konstgjord ö i havet och man tror att vägen tar slut, men då ser
man redan Köpenhamn på andra sidan och man ser var man kommer upp.
Precis på samma sätt skulle det kunna vara om tunneln skulle läggas enligt
det förslag som obunden samling presenterade 2009. Tänk er att ni kommer
körande, svänger mot Svinövägskäl och kommer ner till Svinö. Istället för att
ställa sig i färjkö så åker man på fina vägbankar precis som de har i Brändö,
där finns det många fina vägbankar. Man ser skärgården, havet och naturen.
Över en bro kommer man ut till Tistronholmen och man ser en fjärd framför
sig men tillika ser man holmen där man ska köra upp. Psykologiskt är det
mycket mera säljbart för dem som ska köpa de här argumenten än det första
förslaget när man ska åka ner i Herrö och komma upp i södra Föglö.
Jag är helt övertygad om att det går, i de kristider som tyvärr ligger framför, att hitta entreprenörer som är intresserade att förverkliga tunneln på privat basis där landskapet betalar en fast summa för tunneln under ett 30-års
period. Det är ingen omöjlighet att kunna få till stånd ett sådant avtal.
En tunnel är en av de ingredienser som behövs för att få med de kommuner som jag talade om tidigare. Vi har Kökar där utflyttningen de senaste åren
har varit 15 procent. Fortsätter den här utvecklingen så finns det inte någon
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ekonomisk framtid för kommunen Kökar. Någonting måste göras! Jag tror
också att vi får med Sottunga i de här tankarna. Från Sottunga kan de åka på
10 minuter till Föglö och köra bil resten av vägen till Mariehamn. Samma sak
gäller Kumlinge. Anlägger man ett färjfäste på södra Seglinge så kommer de
att ha ett färjpass på cirka 20-25 minuter beroende på vilket fartyg som trafikerar och sedan har de bilväg till Mariehamn.
Däremot är vi tillbaka till det som är pudelns kärna och problemet. De signaler som har kommit mig till del från Brändö säger att man inte vill stanna
på Kumlinge och köra bil över Kumlinge till södra Seglinge för att därifrån ta
färjan vidare. Man vill sätta sig på färjan i Torsholma och komma fram till
Hummelvik. Ska vi kunna lösa hela kortruttsproblematiken så är det här vi
måste hitta en lösning. Om man sedan lovar Brändöborna att de ska kunna få
ha kvar i Hummelvik eller vad man ska göra så det låter jag vara osagt idag.
Kumlinge har en vinst i det här, Sottunga har en vinst i det här, Kökar har en
vinst i en kortrutt och framförallt har Föglö en vinst i en kortrutt.
Alla i lagtinget har kanske inte ens varit på Brändö de senaste fem eller tio
åren. Bor man på Brändö idag och är företagare och t.ex. en maskin går sönder så kan man ta färjan och åka in till Åbo under två timmar. I Åbo har man
Bauhaus, Ikea och man har privat sjukvård. Man har all den service som en
stor stadsregion som Åbo tillhandahåller. Åker man mot Mariehamn kommer
inte ens på två timmar till Hummelvik. Efter två timmar stannar man någonstans mitt på Delet. Det säger sig självt. Skulle jag själv bo på Brändö så skulle
jag självklart åka till Åbo och köpa de maskiner som jag behöver.
Jag är helt övertygad att om vi ska få en utbyggnad av kortruttstrafiken,
som jag tror är avgörande för skärgårdens framtid, då måste vi hitta en lösning när det gäller de här bitarna. Tack.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Det var ett väldigt rakt och ärligt anförande som kom från
hjärtat. Det låg mycket tankar bakom det. Det råkade sammanfalla väldigt bra med det gruppanförande som vi höll den 8 juni från moderaternas sida. Däremot fick jag då kommentarer från Brändö att man inte är
beredd att involveras i ett nytt tänkande och det tror jag att vi måste ha
respekt för.
Vår inställning är att vi får ta de södra delarna först. Sedan får det
rinna vatten under broarna och så får vi föra diskussioner under en
längre period med Brändö och se hur man kan lösa det. Vi vet också att
när det gäller den eventuella framtida omläggningen av norra delen av
trafiken så är inte Kumlinge heller väldigt entusiastiskt för det. Låt oss
börja söderut.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Jag vill inledningsvis säga att jag är trafikmister i Ålands landskapsregering. Jag företräder således landskapsregeringen här. Jag
kommer inte att tala ur ett kommunperspektiv. Jag talar i landskapsregeringens namn.
De planer som ledamoten har fört fram tidigare här med en annan
tunnelstäckning är väldigt intressanta. De kommer självklart att tas med
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i det fortsatta arbetet. Det som skedde när som finansutskottet behandlade det här tidigare var att man föreslog en tunnelsträckning som man
fann var den lämpligaste. Vi arbetar alla för Ålands bästa. Nu har det visat sig med facit i hand att det kanske inte är riktigt den rätta vägen. Då
fortsätter vi att arbeta vidare. Så är det i demokrati. Det är faktiskt den
enda nackdelen med demokrati, att processerna tar väldigt lång tid.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack talman! Ltl Nordberg räknade upp vilka som skulle vara vinnare på
att satsa på kortrutten. Jag vill gärna komplettera med en vinnare till.
Det är samhället som då får bukt med driftskostnaderna som har blivit
relativt höga och därigenom skulle vi kunna frigöra medel för att satsa
på det som vi också bör satsa på. Jag tänker på barnen, skolan och åldringarna. Vi skulle kunna få resurser till det som samhälle egentligen ska
satsa på genom att bygga ut kortrutten och få ordning på driftskostnaderna inom trafiken. Där har vi en vinnare till.
Ltl Mika Nordberg, replik

Talman! Faktumet att vi har oskäligt höga kostnader i dagens läge för
skärgårdstrafiken har varit driftkraften under hela behandlingens gång.
Hamnar vi i en ekonomisk situation där landskapets medel minskar och
vi ställer oss inför val där vi ska välja mellan en färjtur eller en öppen
avdelning på sjukhuset så kommer vården i slutändan alltid att få företräde framför en trafiktur i skärgården. Därför är vi tvungna och skyldiga som politiker att titta på alternativa lösningar som skulle kunna
vara ekonomiskt mera fördelaktiga än de som vi har idag. Det har varit
stjärnan i obundnas arbete när det gäller att titta på skärgårdstrafiken.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, herr talman! Där är nog ltl Nordberg och jag ganska överens tror
jag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Margaret Lundberg, replik

Tack, herr talman! Jag kan också hålla med om att något behöver göras.
Jag är inte riktigt med på att det behöver börja på den södra linjen. Jag
ser att vi har väldigt lång väg till Mariehamn. Fast vi också har kortare
väg till Åbo har vi ändå ett stort behov att komma till Mariehamn eller
fasta Åland. Inte kan man alltid fara till Åbo. Dessutom tycker jag att vi
har kommit väldigt långt med projektet Åva-Jurmo som också sparar
pengar. Jag skulle med glädje ha sett att det skulle ha varit gjort för
länge sedan för vi behöver korta ner de här passen. Inte är vi mot eller
aviga i Brändö för kortrutt, tvärtom. Vi tycker faktiskt också att vår väldigt långa väg behöver kortas ner.
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Ltl Mika Nordberg, replik

Talman! När vi hör signalerna som kommer från skärgårdskommunerna
som behöver en förändring så har framförallt deras huvudargument varit att de behöver få kortare väg till centralort där det finns arbetsplatser, aktiviteter och där mycket finns som man förväntar sig i dagens
samhälle. Vi lever i 2011, vi har bredband och vi har kommunikationsmöjligheter som är helt annorlunda än för 30 år sedan. Jag vill påstå att
Brändö redan har närhet till en centralort. Närheten till centralort skulle
även de andra skärgårdskommunerna få del av med ett nytt kortruttstänkande. Det är min poäng.
Ltl Margaret Lundberg, replik

Menar ltl Mika Nordberg att vår centralort är Åbo nu mitt i allt? Det låter verkligen märkligt. Jag har nog i alla fall trott att vår centralort har
varit Mariehamn. Oberoende ska vi vända oss hit till sjukvården eftersom vi i alla fall hör till Åland. Jag tror inte att vår centralort är Åbo
fast vi kanske rör oss mycket där både med företagstransporter och med
annat. Vi har också många ärenden hit till fasta Åland. Vår tur tar minst
två och en halvtimme och sedan har man bil och färja till. För vår del
skulle det vara det bästa var att man skulle få ett kortare pass till Lappo
eller att de kan fara vidare därifrån. Inte vet jag om folk säger att de är
så emot att fara över Kumlinge men att man ska börja dra linjerna mot
Föglö är folk mera mot. För då blir väldigt många färjor och väldigt
många pass. Det kan vara kan få svårt att få det att fungera i praktiken.
Ltl Mika Nordberg, replik

Talman! Jag är helt övertygad om att cirka 80 procent av de inköp som
görs av Brändöbor sker i Åboregionen. Det har jag sagt att inte är något
fel. Jag skulle själv göra likadant om jag skulle bo på Brändö. Under två
timmar kan jag åka och besikta bilen i Åbo, jag kan besöka privat sjukvård om jag har en privat sjukförsäkring, jag kan handla och jag kan gå
på nöjen. Alla ärenden som jag kan sköta i Mariehamn kan jag sköta i
Åbo om jag bor i Brändö. Man kan gå till Ikea och Bauhaus under två
timmar, det kan inte någon annan ålänning göra.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, herr talman! När vi i juni diskuterade landskapsregeringens kortruttsmeddelande uttalades det ett löfte här: Jag ska citera det löfte; ” vad gäller
projektgruppen är min målsättning att den ska kunna tillträda, åtminstone
två personer efter att sommarsemestrarna är avslutade i juli eller i början
av augusti. ”
Jag hoppas att lagtinget under den här debatten får en förklaring av trafikministern hur långt det här har avancerat. Det skulle ha varit bra om projektledningen skulle ha varit här nu och lyssnat på debatten. Om vi tittar på
budgeten så är projektledare med och en projektgrupp som är så liten skillnad skulle kunna ha varit verkställt. Då skulle de ha suttit här och följt med
debatten för att komma vidare. För om vi sitter här och diskuterar vilka uddar vi ska gå ifrån och vilka holmar vi ska bygga över då gör vi lätt något fel.
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Det som man tror att stämmer vid första anblicken så är det inte säkert, när
ingenjörerna har räknat på det, att det stämmer. Då kan man göra förhastade
slutsatser. Jag skulle gärna se att vi skulle få en redogörelse över det här.
Sedan sade jag i juni att man skulle koppla Sottungatrafiken till tvärgående
linjen. Då skulle man kunna trafikera med en färja mindre och därmed undvika cirka 20 miljoners investeringskostnad. Den summan skulle då kunna
användas till färjfästen och väginvesteringar.
Vi har idag en sådan situation, om jag inte kommer ihåg helt fel, så tror jag
att Alfågeln är byggd 1990 någon gång. Det skulle betyda att vi endast har två
färjor kvar som är yngre än 20 år. Det är ju en oroväckande situation som betyder att kommer att bli ett akut behov av investeringar på färjsidan.
Jag ska försöka beskriva hur jag har räknat det här. Jag har hittat min
kladdlapp hur det var när turlistorna kom ut i vintras eller våras. Då gjorde
jag en jämförelse på maj månad. På södra linjen är det 215 timmar per vecka
med två färjor. Sedan gjorde jag ett litet överslag hur mycket man hinna köra
med en färja på östra Föglö, försörja Kökar och ha en Galtbytur per dag. Om
vi kan spara in 100 timmar och ändå upprätthålla sex turer, tur och retur,
mellan Kökar och östra Föglö och ändå hinna med Galtbyturen med en färja,
och då kör vi med en färja mindre och något mindre på söndagen. På söndag
förmiddagen förekommer lite mindre resande. Det här skulle betyda en inbesparing på cirka 100 körtimmar per vecka. Skulle man då föra över lite av de
timmarna till tvärgående linjen för att man skulle koppla upp den på Sottunga, som i meddelandet har ett färjfäste väst nordväst på Sottunga, och så
skulle man föra över lite timmar för att försörja Husö och Kyrkogårdsötrafiken som man borde man kunna försörja med en lite mindre lättare båt som
skulle kunna ta 6-7 personbilar och traktor med släpvagn och enkel lastbil, då
tror jag att man skulle kunna ha en ganska bra trafik också till de öarna. Sedan skulle man kanske också behöva föra över lite resurser till Föglölinjen för
att svälja den ökande kapaciteten. Det betyder att man inte kan ha samma
turlista. Man måste kanske köra lite tätare.
Jag har gjort ett sådant överslag på att man kanske skulle spara ca 60 körtimmar per vecka. Det skulle bli 25 procent av de 4, 6 miljoner som södra linjen kostar enligt bokslutet för 2009.
Med detta skulle jag vilja övertyga lagtinget om att det är värt att satsa på
att bygga ut. Det är väldigt viktigt att vi gör det. Tack.
Ltl Runar Karlsson

Fru talman! Det här kortruttspaketet är ett jättestort paket. Det är mycket
pengar, 200 miljoner, som man nu vill förverkliga. Det är klart att det kommer att ta en oerhört lång tid innan allt detta är förverkligat.
Därför vill jag lyfta fram tre projekt som passar in i kortruttsmeddelandet
och som jag tycker att nästa lagting och regering borde koncentrera sig på,
åtminstone påbörja dem och kanske eventuellt färdigställa något av dem för
att komma vidare. Annars kommer det nya lagtinget att stå här diskutera hur
man ska lösa det här.
Det ena projektet är Åva-Jurmo som fanns med i kortruttsmeddelandet
2005. Landskapsregeringen har påbörjat projektet redan och kommit en bit
på väg. Vi ser i kortruttsmeddelandet att det projektet skulle kosta 4 miljoner
och det är rimligt. Det skulle gå att finansiera via budgeten genom att dra in
på annat inom trafiken. Jag tror att det finns rum inom den ramen. Driftsbe-
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sparingen är 200 000-300 000 euro per år. En investering på 4 miljoner betalar sig på 15-20 års tid. Det är egentligen ganska bra. Framkomligheten för
Jurmoborna blir mycket bättre, vilket också behövs för service och skola finns
på fasta Brändö. Det är på gång från det förra kortruttsmeddelandet som
grund och det är bra. Det kan nog lätt genomföras rent ekonomiskt och kapitalmässigt.
Det andra som förstås är större är att man skulle på södra linjen bygga ett
färjfäste på Hastersboda och dra Kökartrafiken via Föglö och sedan vidare
med Skarven. Det här projektet kostar 9-10 miljoner i beräkningarna. Skarvens kapacitet är 64 bilar per tur. Ser vi på statistiken så är det 12-15 bilar i
snitt. Med lätthet kan Kökartrafiken rymmas i Skarven idag. Det är inga problem. Det finns vissa toppar, midsommarafton och mitt i juli. Men fullbokat
har vi också då i vår externa trafik. Det får man leva med. Med den matematiken, 9-10 miljoners investering, så skulle man kunna ta bort en färja åtminstone tidvis på södra linjen. Lågt räknat skulle man spara en miljon euro i
driftskostnader per år. Den investeringen skulle sparas in på ännu kortare
tid, max 15 år om man räknar med avskrivningar och ränta. Fördelen är att
Kökarsborna får mycket kortare resväg, 1 timme, till Mariehamn. Föglöborna
får också bättre trafik i och med att Skarven behöver ha en lite tätare trafik än
idag. Alla skulle vinna på det. Återigen, kom inte och säg att Skarvens kapacitet inte räcker till, det stämmer inte. Den räcker gott och väl till Kökar och
lite till, förutom vid några toppar. Men trafikanterna får anpassa sig lite till
det.
Den tredje och avslutande saken, som jag tycker att man borde påbörja så
att man inte måste stå här och mala på igen i nästa lagting, är en bro över till
Vårdö. Man har diskuterat vilken frihöjd det ska vara. Det är helt avgörande
om det här projektet ska vara ekonomiskt lönsamt eller inte. Jag tror att man
måste nöja sig med en Vårdöbro som har en frihöjd på 10-12 meter ungefär.
Då har vi en investeringskostnad på 13-14 miljoner och driftsinbesparingen är
600 000 euro. Det kan man också räkna hem på en längre tid.
Om man ska ha de större båtarna, flisbåtarna, att köra den vägen så då har
vi 20-25 meters frihöjd och då är vi uppe i 25-30 miljoners investering. Då är
det inte möjligt mera, då är det för dyrt. Det har vi inte råd med. Det är inte
så lång omväg för båtarna att ta södra vägen när de ska vidare norrut. Det tar
max en timme. Om man ska förverkliga Vårdöbron så tror jag att frihöjden
inte får vara mera än 12 meter annars blir den för dyr och då blir det ingenting. Då kommer man att stå här och prata igen om 10-12 år. Om man skulle
bestämma sig för 12 meter så är det i och för sig en flaskhals för båttrafiken,
men allting har sitt pris. Nyttan skulle vara större än skadan till den delen.
Tack, fru talman.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Jag kan informera lagtinget om att jag för två veckor sedan tog
beslut om att inleda de geotekniska undersökningarna vad gäller en
kortrutt Åva-Jurmo. Vi förväntar oss få alla tekniska svar inom november så att vi kan börja det egentliga ritarbetet inkommande år.
Vad gäller Vårdöbron så tycker jag att det är för tidigt i dagsläget att
säga vilken frihöjd det ska vara. Man behöver titta närmare på trafikflödet och hur man kan omdirigera högre fartyg.
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När det gäller Hastersboda och södra linjen till Kökar så delar jag
uppfattningen att kapaciteten som Skarven har räcker till. Det oaktat så
måste vi också lösa trafiken för Husö, Kyrkogårdsö och Sottunga eftersom Skarven inte kan angöra de hamnarna. Vi måste också ha någon
form av fartyg i trafik mellan fasta Åland och Föglö. Jag noterade inte
riktigt hur ltl Runar Karlsson tänkte lösa den delen?
Ltl Runar Karlsson, replik

Till det första, Åva-Jurmo, så ser vi att det är bra att man fortsätter. Den
praktiska verkligheten är tio år innan ett sådant här projekt är klart. Det
beror på den byråkrati som har stiftats i den här salen, med vägplaner,
miljötillstånd osv. Det går inte något fortare. Då måste vi ändra lagstiftningen. Det kan eventuellt gå lite fortare, men det tar ungefär den tiden.
Problematiken med Husö, Kyrkogårdsö och Sottunga är välkänt ända
sedan 60- och 70-talet att det är ett problem. Jag tror att det alltid är
någon som måste förlora om de flesta ska vinna. Så är det i det här fallet
också tror jag. Kan man inte ta det så tror jag att man inte kommer att
ha råd att göra det här för då finns det ingen förtjänst i det. De flesta
måste vinna och få kommer att förlora. Det är den ärlighet som vi måste
ha. Vi kan inte säga att alla får bättre och det billigare. Det håller inte.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Vi måste väl ändå vara så pass ärliga här i salen att vi också kan
tala om hur vi ska lösa trafiken för Husö, Kyrkogårdsö och Sottunga. Vi
kan inte låtsas att den regionen inte existerar. Det kallar jag i så fall väldigt oärligt, rent ut sagt på gränsen till populistiskt.
Jag skulle också vilja veta hur ltl Runar Karlsson hade tänkt sig lösa
trafiken mellan Föglö och fasta Åland? Om M/S Skarven är i trafik på
södra linjen till Kökar så måste något annat fartyg trafikera mellan
Föglö och fasta Åland. Det också måste finnas trafik mellan Galtby och
Kökar, dit går också ett fartyg. Jag lyssnar gärna och tar del av ltl Runar
Karlssons tankegångar.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Jag har aldrig sagt att Skarven ska gå någon annanstans än
där den går idag. Skarven ska gå där idag, det är självklart. På södra linjen har vi tre färjor sommartid och det räcker med två på vintern. Det är
ju så som det ska lösas. Jag har inte sagt att Skarven ska vara på någon
annan linje. Naturligtvis ska Skarven gå där det finns mest underlag.
Sedan kan jag inte påstå att man är populist om man säger att någon
får sämre. Det är första gången som jag har hört det. Jag säger ju att
Husö, Kyrkogårdsö och Sottunga får det sämre om man ska göra den
här lösningen. Men naturligtvis ska den lösas med tvärgående i så fall.
Men linjen får inte lika bra som idag när södra linjen går som pärlband
förbi Kyrkogårdsö, Husö och Sottunga. Observera, ända sedan 60-talet
har man diskuterat det här i politiska kretsar. Man har inte löst det, bara
på det sättet att det inte bli besparingar. Tyvärr kommer den här regionen att få något sämre. Om detta är populism eller inte så är det ganska
fantastiskt inför valet att man kan säga att någonting blir sämre och så
får man en massa röster. Det verkar konstigt tycker jag.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mika Nordberg, replik

Talman! Från obunden samlings sida är vi positiva till all utveckling av
skärgårdstrafiken där man långsiktigt kan räkna hem investeringar på
driftsinbesparingar.
Ltl Runar Karlsson var inne på Åva-Jurmo, det är klart att vi understöder en sådan satsning i och med att den är hemräknad.
Sak nummer två var Hastersboda. Jag är lite försiktig med att säga att
det färjfäste som ska anläggas på östra Föglö ska vara just i Hastersboda. Av den enkla anledningen att om vi ska få ett kortruttssystem som
ska fungera även för Sottunga och Kumlinge så tror jag att det har en
väldigt avgörande betydelse var på östra Föglö denna nya hamn placeras. Skillnaden för Kökarsborna är några minuter beroende på var den
läggs. Det är väldigt knivig skärgård utanför Hastersboda men det här är
detaljer.
Samma sak med Vårdöbron, kan vi räkna hem den ekonomiskt och
spara in drifter på linfärjan så är det självklart att det kan byggas en bro.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Jag nämnde Hastersboda, det står ju här. Men om det heter
något annat eller om det är exakt där spelar en mindre roll. Problematiken är att ju närmare man sätter färjfäste till Kökar desto bättre trafik
får Kökar och desto sämre får Sottunga, Husö och Kyrkogårdsö, om man
vill inbegripa det systemet. Det oaktat måste vi vara så ärliga att om vi
ska ha en kortrutt för Kökar så kommer Sottunga, Husö och Kyrkogårdsö att få en sämre trafik, om man inte vill plöja ner lika mycket
pengar som idag, åtminstone åt ett håll, österut. Kanske det är möjligt
att man får bättre trafik västerut.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Camilla Gunell

Tack, fru talman! Det är intressant att höra på den här debatten. Det är inte
första gången. Det sägs att de här frågorna har diskuterats i lagtinget i 30-40
år. Man undrar vad vi ska göra nu jämfört med de tidigare diskussionerna så
att det blir beslut den här gången och vi kommer vidare.
Vi vet alla hur viktig skärgårdstrafiken är för att regionen ska fungera.
Skärgården har p.g.a. sitt perifera läge ett särskilt behov av insatser för att
kunna upprätthålla en god levnadsnivå för den fastbosatta befolkningen.
Jag skulle vilja ta upp några principiella saker som jag ännu tycker är obesvarade och ogjorda kring kortruttsmeddelandet. Det är att definiera målet
och vinsterna med den s.k. kortrutten. Kortrutt betyder för de flesta en tidsinbesparing. Man tänker på att det ska spara tid för dem som brukar trafik.
Det ska spara pengar för landskapet och förhoppningsvis också en aspekt,
som alltför lite lyfts upp i den här diskussionen, det ska spara miljö. Därför
behöver man ha tydliga mål för vad man vill åstadkomma med denna trafikplanering. Där tycker jag är nog att det krävs en del analyser som är inte är
gjorda än. Vad gäller tid, hur sparar man tid på kortruttstrafik? Då måste
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man analysera logistik. Spara tid för vem och på vilka rutter? Blir det kortare
för en person att färdas från t.ex. Brändö till Mariehamn om man istället delar upp passen så att man kör en bit, åker en bit, kör över nästa ö, åker på
nästa färja och kanske kör igen beroende på hur man bygger upp det? Man
måste analysera tidsåtgången från punkt A till punkt B om kortrutten faktiskt
sparar tid. På vissa linjer tror jag att det helt klart är klokare att ha långrutt,
dvs. att man stiger ombord, man kan sitta och jobba och så kliver man av. Jag
tror också att man ska försöka skilja på godstransporter och vilka rutter man
ska ha när man transporterar bilar och gods och vilka fartyg och farkoster
man kan ha om man enbart forslar personer? Man kan ha snabbare farkoster
för enbart persontransporter.
En brukaranalys som har föreslagits av Christian Pleijel vore bra och på sin
plats.
Den andra besparingen är den ekonomiska besparingen. Där behöver man
ha ett samhällsekonomiskt resonemang kring vilka satsningar som är kloka
att göra för att få regioner att fungera bättre och få igång näringsliv och annat. När man hittar sådana punkter där man faktiskt direkt kan investera sig
ur en driftsutgift tycker jag inte man ska tveka utan där drar man igång projekten. Ett exempel är Åva-Jurmo där man kan se en inbesparing i drift under
åren genom att göra en investering. Jag är lite förvånad över hur lång tid det
har tagit att förverkliga det här projektet. Det var ju aktuellt för många år sedan. Varför tar det så himla lång tid från att man har tagit ett beslut till att det
förverkligas det, om det ändå finns ett beslut?
Om man också funderar på ekonomin så tycker jag att man borde göra en
finansieringsplan som löper över en lång tid angående hur investeringarna
ska göras. Det är klart att det kommer att pröva vilket lagting som än sitter
den dag som regeringen vill föreslå och uppta resurser för stora satsningar,
särskilt om det innefattar att uppta lån.
Socialdemokraterna föreslår därför att man borde ha breda politiska uppgörelser om de här satsningarna och utvecklingsplanen för skärgårdstrafiken.
Annars tror vi att det går som det har gått i 30 år, att man inte kommer vidare.
För min del skulle jag gärna se att tunneln togs bort från agenda. Då får
man ändå lösgjort betydligt mer, närmare 60,80 och 100 miljoner som man
har talat om att man ska satsa i en tunnel. På något vis är det avgörande om
man ska en tunnel eller inte. Satsar man inte på tunnel så har man ju rimligtvis resurser att satsa på många andra ställen i stället.
Den tredje frågan, vad man sparar i miljö, där tycker jag också att man
måste ha en analys av kortrutt. Vad gör det för miljön, att köra, stanna, köra
ombord och hålla på att åka korta färjpass? Hur ska kollektivtrafiken fungera
i den typen av trafiksystem? Här tycker jag att man behöver ha en ordentlig
analys likaväl som man förstås måste titta på hur det påverkar våra vatten
och vikar om man bankar fast här och där.
En annan sak är att tonnaget är mycket gammalt idag som vi mycket väl
känner till. Idag kräver det till stora delar underhåll och reparationer. Jag ser
åtminstone behovet av nytt tonnage som en möjlighet att nästa gång investera i mer miljövänligt i paritet med hur tekniken är utvecklad. Men det
händer väl en del på det här området. I stan kör vi stadsbussen på fiskrens så
det kanske också finns hopp om en mera miljövänlig skärgårdstrafik.
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Jag tror att den här periodens skärgårds- och trafikpolitik har varit en varningsklocka inför nästa mandatperiod. Det måste vara större stabilitet i turlistor och att folk vet hur trafiken fungerar. Man kan inte ändra, rycka och
knycka hit och dit. Det skapar osäkerhet och otrygghet för alla som brukar
den här trafiken. Nästa regering borde med kraft och gå in för att turlistorna
sedan gäller för minst tre år så att näringsidkare och skärgårdsbor vet vad de
har att räkna med.
Vi vill också för vår del gärna se att det bildas ett trafikbolag, att skärgårdstrafiken bolagiseras i skärgårdsrederiet AB, som det kanske ska heta och att
administration och bokning utlokaliseras. Vi tycker att det är bra om trafiken
fortsättningsvis drivs i samhällets regi. Det är en trygghet för dem som bor i
regionerna. Vi vill också gärna se att det i bolaget ges inflytande till skärgårdskommunerna. Det var någon här som talade om den rivalitet som råder
mellan södra och norra linjen. Jag tror att man själv måste få ansvar för att
tillsammans lösa de här konflikterna. Det finns de som har undrat om skärgårdsborna ska sitta där och strida i bolagsstyrelsen? Nej, jag tror att skärgårdsborna kan sitta ner tillsammans och ta demokratiska beslut och lösa
knutar där de finns. En vinst med detta är att man i bolaget ska sköta turlistor
och tidtabeller och den långsiktiga utvecklingen. Det är bra att man inte har
en daglig politisk inblandning i de här frågorna. Det är en sund utveckling att
få det skilt från myndighetsutövningen som finns inom landskapsregeringens
väggar. Tack, fru talman.
Ltl Roger Jansson, relik

Tack, fru talman. I över 20 år har vi diskuterat genomförandet av en
kortrutt och vi har inte kommit särskilt långt. Men, som jag sade den 8.6
i debatten när det här ärendet var uppe, nu har vi ett bra beslutsunderlag. Det skulle vara skäl för landskapsregeringen att omedelbart tillsätta en projektledning som att man kan komma vidare så nästa regering direkt kan inleda genomförandet etappvis av detta som i meddelandet har alternativ men inte direkt färdiga förslag. Men huvudlinjerna finns i alla fall skisserade.
Jag vill säga någonting om ltl Gunell synpunkter om kortrutten. Det
var främst ekonomi som vann och det var tid och miljö. Men det kanske
allra viktigaste är de tätare turerna. Om vi tar Brändö som ett exempel,
om man skulle få kortrutt på den resan ner mot i Lumparland så kanske
mot tre turer tur och retur idag så skulle man ha att välja mellan fem eller sex turer per dag. Man skulle vinna otroligt mycket både kapacitet
och tid på linjen. Detta borde tas in i diskussionerna på ett mera betydelsefullt sätt när man diskuterar kortrutt.
Ltl Camilla Gunell, replik

Vad gäller projektledning så har vi i finansutskottet skrivit in att man
borde sätta till en projektledning. Jag tror att landskapsregeringen har
haft en annan uppfattning än lagtinget i den frågan. Ministern kan säkert själv svara på den frågan varför man inte ha gått vidare med det.
För det är vi ganska eniga om i finansutskottet. Därtill har vi sagt, åtminstone från vårt parti, att det också krävs breda politiska överenskommelser för att ge projektledningen ett större mandat att faktiskt
komma till lagtinget sedan när det börjar kosta pengar.
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Ltl Roger Jansson, relik

Landskapsregeringen föreslog faktiskt projektledning själv. I och med
att man har det meddelandet klart så kan man tillsätta en projektledning. Det behövs så många särskilt ekonomiska men även miljömässiga
utredningar av de här olika alternativen före man i nästa landskapsregering och lagting kan fatta beslut om hur det ska gå till.
Men jag vill gärna också ha någon replik om de tätare turerna därför
att det är otroligt väsentligt när man resonerar kortrutt.
Ltl Camilla Gunell, replik

Det är säkert ett bra tillägg till mitt anförande, det ingår kanske i det
som jag menar med tidsbesparing och tidsåtgången. Som ltl Jansson säger så har det den positiva effekten att det också kan knyta skärgårdskommunerna närmare varandra och man kanske mera kan börja samverka som en region. Jag tror att det skulle vara en styrka. Man kan faktiskt färdas snabbare och lättare mellan norra och södra skärgården.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, herr talman! Ltl Gunell talade om tidsvinsten. Hur stod tidsvinsten ska vara om man inför kortrutt kan man diskutera. Det som ltl Jansson tog upp i sin replik om kapaciteten, om vi med samma körtimmar
har en större kapacitet då är det ett plus. Kanske vi till och med kan ha
en högre kapacitet med mindre körtimmar?
Under isvintrar när vi vet hur svårt det kan vara att hålla turlistor så
när man kör kortare sträckor så är det lättare att hålla turlistorna och
rännorna hinner inte frysa till. Det betyder att det går lättare och det går
mindre bunker per sjömil. Det här ska vi också komma ihåg.
Ltl Camilla Gunell, replik

Ja, det är klart att det ger en högre kapacitet och möjlighet för en färja
att köra fram och tillbaka, fast hela tiden, på ett kortare pass. Helhetsbedömningen kommer in, jag tycker att man måste titta på både tid och
effektivitet för brukarna. Det betyder att det har en miljöaspekt. Vilket
tonnage tänker man köra med fram och tillbaka? Det får inte nöta för
mycket på miljön. Det har också en ekonomisk sida i alla fall om man
inte får en annan typ av bränsle än vad man har idag. Sedan måste det
finnas passagerare och behov av den här trafiken också. Det är väl därför
som analyserna, som jag efterlyser, behövs för att klargöra detta.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Herr talman! Visst finns det ett behov. Är det så att behovet är lite
mindre vid vissa tider under året kan man ha luckor i turlistan. Om vi
börjar köra kortare pass så ska vi inte totalt ha mera körtimmar. Vi ska
försöka ha mera kapacitet men gärna lite mindre körtimmar.
Ltl Camilla Gunell, replik

Jag tar ltl Sundbloms argumentation och lägger dem till vinsterna.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Margaret Lundberg, replik

Tack, herr talman! Jag tyckte att ltl Gunell hade ett bra anförande om
kortrutten. Ltl Gunell hade mycket av våra tankar med och det som vi
har diskuterat.
Jag vill poängtera mera detta med tidsvinsten, det kanske inte alltid
bara gäller de här långa rutterna. I en vidsträckt kommun som Brändö
är det viktigt att man har en fungerande och bra lokaltrafik för den behövs det hela tiden. Där är de största vinsterna. Samma sak ser jag när
det gäller Bäröprojektet, att man faktiskt får en fungerande lokaltrafik
vilket jag tycker är väldigt viktigt.
Ltl Camilla Gunell, replik

Ja, det är en bra poäng jag är helt enig.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Jag delar också ltl Gunells åsikter om att vi borde ha fleråriga
turlistor. Det var tidigare här en försöksperiod med treåriga turlistor och
den föll ut mycket väl. Landskapsregeringens ambition har varit att följa
den. Men av förekommen anledning, ett ekonomiskt tapp, gjorde att vi
tvingades till andra åtgärder. Hur mycket inbesparingen sedan sist och
slutligen blev kan man alltid sia om.
Vad gäller skärgårdsrederiet i bolagsform så är det också min bestämda uppfattning att det ska bolagiseras, om inte annat för att EU så
kräver. Jag tror också att det är den lämpligaste formen att driva skärgårdstrafik i.
Däremot känner jag inte trygghet längre med att ha trafiken i egen
regi. Inte efter att de fackliga företrädarna, med säte i Helsingfors, kom
hit i våras och talade om att man ville ha 23 procent i löneökning inför
den största helgen som vi har. Efter det känner jag inte längre full så
stor trygghet med inhemsk besättning.
Ltl Camilla Gunell, replik

Jag tror att jag lämnar den sista delen till förhandling mellan de parter
som frågan gäller.
Angående turlistor och den här mandatperioden så kan vi väl bara
konstatera att det har varit en guppigare resa vad gäller skärgårdstrafiken. Vi får väl dra slutsatserna av detta att den här typen av trafik behöver vara långsiktig och stabil. Det måste finnas en trygghet så att man
vet vad man har. Det kan väl bara vara ett mål för nästa regering att försöka spika treåriga turlistor igen.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Visst är det sant som ltl Gunell säger att förhandlingar ska skötas mellan
avtalsparter. Men det var inte detta som jag tog fasta på utan jag tog
fasta på ordet trygghet. Jag känner mig inte trygg som skärgårdsbo och
inte heller trygg i egenskap av trafikminister när detta agerande, styrt
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direkt från Helsingfors, ställer att skärgårdsborna inför ett förtvivlat
svårt läge några dagar före midsommar. Det var den trygghetsfaktorn
som jag tog fasta på.
Ltl Camilla Gunell, replik

Det att trafikbolaget lösgörs från landskapsregeringen och man bildar
ett särskilt bolag för skärgårdsrederiet, det tror jag att en fortsatt upplevelser är ändå att landskapet ansvarar långsiktigt för infrastrukturen.
Den fasta befolkningen i skärgården ska ändå ha rätt till en bra trafik
året runt. Jag tog upp frågan med privatiseringar som ett alternativ. Vi
tror från vår sida att ett landskapsägt bolag som handhar trafiken är
långsiktigt bäst för skärgårdstrafiken.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Johan Ehn

Herr talman! Det är bra att Ålands lagting mera diskuterar i ett helhetsbegrepp än att gå in i detaljen. Kortruttsprogrammet som ligger på bordet ger
oss möjligheter att göra det här i lagtinget. Eftersom många är väldigt insatta
i detaljer så har vi en förmåga att dyka ner i detaljer emellanåt. Det är viktigt
att komma ihåg att hela tiden lyfta blicken och diskutera detta i form av
större ramar och varför vi måste se till att det här ska göras. Det finns inte
någon politisk åtgärd som ska göras för att vi känner för att göra det politiskt
utan det är för att lösa problem eller skapa oss nya möjligheter.
Hela den här frågan kring kortrutt har diskuterats alldeles för länge. Vi
kommer inte till ett avslut. Ltl Gunell nämnde 2 år i ett replikskifte med ltl
Roger Jansson. Att vi diskuterar detta länge och inte kommer någonstans är
en av våra svagheter i vårt politiska system i dagsläget. Bara detta att vi tittar
på dagens datum i kalendern, 5 september, betyder att det är cirka 1 1/2 månad kvar tills det är val. Den här diskussionen borde vi ha fört väldigt tidigt i
den här mandatperioden för att sedan kunna börja förverkliga. Man ska naturligtvis inte gräva ner sig, man ska se framåt och här finns nu möjligheten
att komma vidare.
För att man ska komma vidare så ska vi inte i första hand prata detaljer
utan vi måste titta på visionerna. Vad är det som vi vill göra? För vår del kom
väldigt mycket av moderaternas tankar fram i det gruppanförande som ltl
Roger Jansson hade i plenumet i juni. Jag skulle ytterligare vilja komplettera
med några saker.
En av de viktigaste sakerna för mig är att skärgården ska vara livskraftig
också i framtiden. Vi måste fundera på hur trafiken kan stöda en livskraftig
skärgård. Jag tror att det handlar om att bygga samman skärgården till en
helhet och grunden för att skapa en livskraft som ska bära framåt. Alltför ofta
i den här diskussionen upplever jag att vi pratar om hur kommunikationen
från skärgården till centrum ska fungera. Detta är en viktig del, men vi får
inte glömma att man också ska leva och bo i skärgården framöver. Man måste
också fundera på hur man kan skapa någonting internt i skärgården. Jag tror
att man måste lägga betydligt mycket mera energi på att föra den diskussionen när vi sedan går vidare för att förverkliga det här.
I meddelandet finns det väldigt goda förslag till konkreta satsningar. Alla
förslagen har ett par tre, kanske fyra, olika alternativ. Hur gör man varje al26

ternativ på bästa möjliga sätt? Framförallt måste vi sätta de här alternativen i
prioritetsordning. En investering som minskar våra driftskostnader på väsentligt sätt ska ligga högt på våra prioritetslista. Den investering som ger
livskraft och bygger samman skärgården ska ligga högt på prioritetslistan.
Moderaterna menar att ett Åland är någonting som gör att vi förhoppningsvis
kan vända trenden kring hur befolkningsutvecklingen i skärgården ser ut.
Går vi ytterligare in i detaljerna här så måste landskapsregeringen göra
den här prioriteringen, sätta dessa mot varandra. Ltl Roger Jansson var återigen inne på att om det skulle finnas material klart för nästa landskapsregering så kommer man till ett väl förberett bord, vilket vi får hoppas på att man
kan göra. Annars är det detta som kommer att bli nästa regerings första uppgift.
Vi har hela tiden sagt att när det gäller att titta på de här satsningarna och
göra övervägningen mellan investering, drift och effekten på en livskraftig
skärgård så är satsningar som ligger i området kring Föglö i nyckelposition.
Det är där som vi kan skapa navet för att bygga samman skärgården. Därmed
inte sagt att inte vi kan se att det också finns andra satsningar som just får
positiva effekter för helheten.
Det har också varit en del diskussioner kring driftsformer. För vår del har
vi lite svårt att se att en bolagisering i sig leder till effektivitet. För oss är bolagisering ett steg för att göra det som trafikministern var inne på i sitt anförande, att man kan titta på andra som är beredda att utföra driften. Att bara
lyfta över vår egen drift i ett landskapsägt bolag så vad är då målet? På vilket
sätt skulle det göra det effektivare? Vi har svårt att se att detta faktiskt ger de
här effekterna. Jag tror inte att man har hundraprocentigt positiva effekter av
det när vi tittar på vårt västra grannland. T.ex. SJ är ett samhällsägt bolag till
hundra procent som drabbas av ganska mycket problem. Att titta på möjligheterna att gå vidare ifrån bolagisering är målet för oss.
Sist, herr talman, vill jag bara säga att hela diskussionen kring kortrutt,
som vi har varit med om först från frisinnad samverkan och numera från moderat håll, den måste bygga på att vi har en vision för hur vi bygger en livskraft i skärgården framåt. Det kan vi inte göra genom att i den här salen föreslå och penetrera varenda detalj. Det är en uppgift som ska göras i första
hand av landskapsregeringen och det arbetet är nu påbörjat. Men vi har en
lång bit kvar. Jag hoppas att vi kommer till det skedet när man kan stå i talarstolen och säga att nu har vi börjat förverkliga. För 20 år har nu förflutit utan
att vi har tagit steg. Jag hoppas att vi om fyra år kan konstatera att vi har tagit
ganska många steg på vägen. Tack, herr talman.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Ltl Ehn och kanske också moderaterna var tydliga på en
punkt, att man skulle prioritera och binda samman skärgården med
kortrutt och fasta förbindelser. Tror ltl Ehn verkligen att en majoritet av
skärgårdsborna på en enkätfråga skulle svara på att de hellre utvecklar
den interna skärgårdstrafiken än förbindelserna till tätorterna, Godby,
Mariehamn och Åbo? Tror ltl Ehn på ett sådant resultat?
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Jag måste ha varit synnerligen otydlig i mitt anförande om
min enda prioritering kan uppfattas vara att bygga samman skärgården.
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Det är bra att jag får möjligheten att förtydliga mig. Jag tycker att diskussionen för mycket har handlat om att skapa snabba kommunikationer in mot centralorter. Det behöver också kompletteras med att bygga
samman skärgården. Man ska också tro på att man ska skapa en livskraft i framtiden. Naturligtvis behöver båda bitarna finnas med.
Ltl Olof Erland, replik

Det är fortfarande en fråga om tro. Tror ltl Ehn att skärgårdsborna prioriterar förbindelserna med tätorten, via någon ändhamn och sedan vidare på land, jämfört med det som man måste ställas med inför framtiden, prioriteringen att bygga ut de interna förbindelserna i skärgården?
Ltl Johan Ehn, replik

Talman! Om man inte lyckats erbjuda service ute i skärgården, om man
inte kan erbjuda arbetsplatser ute i regionen skärgården då kommer
svaret att vara entydigt att man vill ta sig till centralorter. I en moderat
politik tror vi på att man faktisk kan skapa förutsättningar ute i skärgården för service. Om man genom att bygga ihop trafiken och skapa förutsättningar för att service och människor ska finnas kvar i skärgården
framöver då kommer man också att svara ja på frågan om att man vill
bygga samman skärgården. Som med alla frågor så får man svar lite som
man ställer frågan.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Margaret Lundberg, replik

Tack, herr talman! Jag är lite inne på samma funderingar som ltl Erland.
Jag ser vinsterna med att man har byggt samman i Brändö som är en
väldigt vidsträckt kommun. Visst finns det klara fördelar med att man
bygger samman. Men om vi pratar om hela skärgården så pratar vi om
väldigt vidsträckta områden. Jag reagerade lite emot att vi borde ha
mera samarbete. Jag tycker att vi försöker ha det. Ibland fungerar förbindelserna mellan norra och södra linjerna faktiskt ganska dåligt. Det
fungerar någon gång men det är ganska sällan och kanske inte just då
när man behöver dem. Inte är vi på något vis aviga till att samarbeta i
skärgården. Det som man kan samarbeta om mellan kommunerna har
man börjat med tidigt.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Ltl Lundberg var inne på det som jag lite filosoferade
kring, att idag finns inte möjligheterna till att kunna samverka mellan
kommunerna. Jag har inte pekat finger åt någon kommun eller enskild.
Jag konstaterar att dagens trafik bygger till allra största del på att transportera folk från skärgården in till centrum och vice versa. Det här
handlar om tro som politik ofta är, men jag tror att man måste skapa
förutsättningarna så att man också kan se andra alternativ. Vad har effekten varit av den politik som vi har fört hittills? Inte har antalet skärgårdsbor ökat, snarare har man haft en stadig utflyttning från skärgården. Man måste våga titta på nya möjligheter och hur man kan utveckla
det här.
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Ltl Margaret Lundberg, replik

Ja, det kan jag hålla med om. Som sagt det är tro och det kan bli ett väldigt stort område. Man har fullt sjå att redan hålla den närmaste servicen inom kommunen. Man har gjort många försök att samarbeta med
Kumlinge, vilket man också har gjort i de andra skärgårdskommunerna.
Det är klart att bättre förbindelser underlättar samarbetet. Det har ändå
visat sig ganska svårt eftersom det blir så pass långa avstånd.
Ltl Johan Ehn, replik

Talman! Avstånden blir naturligtvis långa i första hand utgående ifrån
hur skärgården ser ut, vilket jag är helt medveten om också. Avstånden
blir inte kortare av hur vi har byggt upp trafiken hittills. Avstånden blir
kortare om vi börjar resonera på ett litet annorlunda sätt.
Ingen av de här åtgärderna ska göras avskilt från varandra, så att man
i första hand satsar på att i bygga ihop och i andra hand på att skapa
möjligheter att ta sig in till centrum. Det handlar om att se möjligheterna att när man gör de här satsningarna så kan man få en dubbel effekt.
Man både binder samman skärgården men också ger möjligheten till att
effektivt röra sig mellan skärgård och centralort.
Talmannen
Klockan är 15.00. Vi avbryter med plenum för att ge utrymme för ett anförande av regionkommitténs president. Ett plenum återupptas klockan 15.30.
Talmannen
Plenum fortsätter.
Ltl Anders Eriksson

Tack, herr talman! Det här meddelandet innehåller sammantaget investeringar kanske upp till 200 miljoner euro. Vi kommer snart att få diskutera en
Finlandskabel på kanske 150 miljoner euro samtidigt som kassakistan är tom.
Det är säkert ganska många ålänningar som funderar på vad vi håller på med.
När det gäller skärgården måste någonting hända, vilket jag många gånger
har sagt. Den första frågan som man behöver ställa är om man vill ha en levande skärgård eller inte. Jag hoppas att svaret på den frågan är ja, det är det
från min sida i varje fall. Något måste göras!
Herr talman! Det torde vara verkligt världsunikt att en autonomi, ett ösamhälle, upprätthåller färjtrafiken till det så kallade moderlandet. Jag tror
inte det finns något annat exempel på detta i världen. Vi betalar till och med
hyra åt de finska myndigheterna för färjfästen på finska sidan, vilket torde
vara världsunikt. Men det är som det är.
Problemet med dagens skärgårdstrafik är de långa färjpassen som leder till
färre turer, vilket i sin tur leder till att man måste ha större kapacitet på bildäck. Denna kedjeredaktion leder till dyrare färjor, större besättning och
högre bränsleförbrukning. Budgeten överskrids om och om igen. De anställda
på färjorna blir många gånger slagpåsar i debatten. Vi anser från Ålands
Framtids vidkommande att det är oschysst. Det är inte de anställdas fel att
landskapsregeringens under årens lopp har varit väldigt dåliga förhandlare.
Det är ganska naturligt att alla vill behålla de förmåner som man har. Men, vi
måste få till stånd en ändring. Vi måste få till stånd en kortrutt, kortare färjpass och kortare arbetstider.
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Jag noterar att man på första sidan i meddelandet i inledningen säger så
här; ”den senaste tidens utveckling av bränslepriserna gör att man med fog
kan säga att ett utvecklat kortruttsystem är en förutsättning för skärgårdens för överlevnad och utveckling”. Det håller jag helt och hållet med om.
Jag tror inte det är bara bränslepriserna som gör att vi har kommit hit. Vi
måste helt enkelt göra någonting. Det handlar faktiskt om skärgårdens överlevnad.
Meddelandet kommer väldigt, väldigt sent. Det är ett smörgåsbord där allt
är med, utan dess mera prioriteringar. Som man gör nu försvinner egentligen
inte några färjor eller besättningar och utbyggnaderna kommer att kosta en
förmögenhet. Det finns inget nytänkande här överhuvudtaget. Det innehåller
en hel del oklarheter. Så fort man kommer mera ner på ett konkret plan hänvisas det till att man bör göra ytterligare utredningar. Man talar i meddelandet om kostnadseffektivitet och säger att allt måste börja med Föglö. Men
varför vill man då behålla trafiken från Kumlinge till Hummelvik om man
ändå startar ”en ny linje” tvärgående från Seglinge via Sottunga till Föglö?
Kanske man kunde flytta ner hela trafiken från norra linjen via Seglinge till
Föglö? Det är bara att titta på kartan så ser man hur praktisk det skulle vara.
Då kunde all trafik gå över Föglö och man kunde enklare rättfärdiga alla
byggnationer till och på Föglö. Tidsförlusten är försumbar när det gäller en
total resa till Mariehamn. Turtätheten Seglinge-Föglö kan ökas markant mot
dagens Hummelvik-Kumlinge, vilket torde tilltala de flesta på norra linjen,
men kanske inte alla t.ex. på Vårdö, vilket jag också har förståelse för.
Trafikminister Thörnroos och jag hade förmånen att få debattera de här
frågorna i en radiodebatt. Då ville jag lansera något som jag kallade för triangeltrafiken; Hummelvik-Seglinge-Överö, där man driver en triangeltrafik.
Då skulle man lösa många problem med sammankopplingen av norra och
södra skärgården. Färjan skulle då trafikera Hummelvik-Seglinge. Notera, ltl
Runar Karlsson, att Sottunga inte skulle lämnas på sidan om. SottungaÖverö klarar man på en timme och 40 minuter. Enligt de beräkningar som
Ålands framtid har gjort kunde man klara av tre tur- och returresor med arbetstid för ombordvarande på cirka 10,5-11 timmar och arbetstiden innehåller både lunch- och middagspauser och kafferast. Om man tänker att detta
gynnar såväl Sottunga, som får en förbindelser åt bägge håll, och Kumlinge
som får bättre förbindelser än idag så känns det klockrent.
Torsholma-Lappo-Kumlinge borde gå att köra på en timme, vilket skulle
medföra att man kunde köra t.o.m. sex gånger tur och retur, om man vill,
med samma arbetstid för besättningen.
Ser vi på den totala inbesparingen mot idag, och det måste vi också börja
titta på vi kan inte bara plussa på, så är inbesparingen 3-4 timmar med sex
man plus bunkerförbrukning när det gäller Alfågeln. Samtidigt kan Alfågelns
efterträdare vara mindre med ett lägre anskaffningspris, mindre bemanning
och mindre bunkerförbrukning.
Vi rekommenderar i det fortsatta arbetet man skulle ta sikte på att snarast
anlägga ett färjfäste väster på Sottunga och söder på Seglinge. Vajerfärja mellan Enklinge och Bärö bör också börja planeras omedelbart. Föglötrafiken
återstår att lösa. Den måste vara klar innan man drar Kökartrafiken till
Hastersboda, annars blir det en flaskhals i Degerby.
Eftersom landskapets tonnage är gammalt, något som ltl Torsten Sundblom var inne på, och miljöinvesteringar nödvändiga borde dessa planeras ef30

ter det system som jag har skissat på. Jag tror att flera talare egentligen har
varit inne på det här fast man inte har uttryckt sig i samma banor. Då kunde
man klara sig med storleksmässigt mindre färjor som är billigare att köpa och
driva samtidigt som man får tätare turlistor under högsäsong och vettiga turlistor under resten av året. Om man är duktig på att synkronisera turlistorna
kunde skärgårdskommunerna via nya tvärgående linjen samarbeta mycket
effektivare t.ex. inom högstadiet, sjukvården osv.
Avslutningsvis, herr talman, tycker vi från Ålands Framtids sida att frågan
om taxfree i skärgården måste utredas ordentligt i och med att alla kriterier
enligt EU-kraven för taxfreeförsäljning uppfylls på södra linjen. Om all skärgårdstrafik till exempel skulle dras över Föglö finns chansen att sy ihop taxfree för både norra och södra linjerna. Om taxfree skulle tillåtas kan vi helt
lägga ut trafiken på entreprenad och få intressenter med nya idéer att räkna
på kostnader och tonnage. Det är verkligen nya idéer som vi behöver. Givetvis
måste samhällskontrollen finnas kvar. Man måste kräva turer året Runt även
om man lägger ut hela trafiken. Möjligheten för billigare trafik för hela Åland
måste utredas på alla sätt. Där tycker jag faktiskt att man ifrån landskapsregeringens sida har varit lite för slöa när det gäller att tänka i nya banor. Trafiken är en viktig beståndsdel om vi ska för en levande skärgård framöver och
det vill vi väl alla ha eller hur herr talman?
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Jag tackar för den positiva responsen på landskapsregeringens
kortruttsmeddelande.
Däremot delar jag inte riktigt åsikten om att detta är ett smörgåsbord.
Jag tycker att vi ska ta lärdom av tidigare misstag som vi har gjort. När
vi i ett alltför tidigt skede har bestämt att precis så här ska vi göra, precis
så här ska vi bygga den här vägen och här ska vi bygga tunneln. Jag håller med om att det står vidare utredningar. Man kan också säga undersökningar. Det här är första steget och det första i glesa nätet som har
lagts ut. Nu får man arbeta vidare med att titta vad som är praktiskt och
geografiskt möjligt när man går över till de geotekniska undersökningarna. Enligt min bedömning kan man inte komma längre i dagsläget än
vad man har gjort nu. Det är inte frågan om att man ska försöka få en
politisk konsensus, att huvudmålsättningen är att alla ska känna att de
har fått någonting. Det här är det naturliga sättet att arbeta i ett så här
stort infrastrukturellt projekt.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Orsaken till att jag kallade det för smörgåsbord är att jag
har varit bekymrad över de här fyra förlorade åren, mycket för skärgården men också för mycket annat. Det är lätt att vara ledare om man ska
gå bakom dem som man ska leda. Jag menar att regeringen borde ha
pekat ut vilka akuta frågor som man vill ta tag i omedelbart för att få
någonting att hända. Kom inte dragande med Brändö- och Jurmotrafiken igen för den har vi pratat om i 10-15 år, den borde ha varit klar för
länge sedan. Med smörgåsbord menar jag att det här är en kartläggning
över alla tänkbara och kanske otänkbara åtgärder som finns. Men det
finns inte någon prioritering, vad står regeringen bakom? Vad vill regeringen sist och slutligen vill göra i steg ett, stekt två, steg tre? För det här
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är så pass omfattande att man måste ha ett visst flödesschema på det om
vi inte ska stå här igen om tio år och prata om samma sak, som ltl Karlsson sade.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Jag håller inte riktigt med om att den här landskapsregeringen
står bakom. Det här är, mig veterligen, första gången som man har en
infrastrukturell helhet över hela skärgården. Detta kortruttsmeddelande
bygger också på tidigare kortruttsmeddelande som har levererats till lagtinget och godkänts här. Det här är en fortsättning och en påbyggnad.
Sedan kan man säga vad man vill och man kan tycka att det inte är okej
att prata om Åva-Jurmoprojektet, men faktum är att där har vi systematiskt arbetat oss framåt, steg för steg. Samma sak gäller med Vårdöbron.
Samma sak gäller med Bäröprojektet. Men jag delar ltl Anders Erikssons
frustration att det går för långsamt. Jag är helt och samma åsikt. Om vi
inte få till ett fungerande kortruttsystem i skärgården så kommer vi inte
att ha en levande skärgård kvar. Tyvärr är det så.
Ltl Anders Eriksson, replik

När det gäller det sistnämnda, värderade trafikminister, så är vi helt
eniga och det har jag sagt många gånger under de här fyra åren i väntan
på detta kortruttsmeddelande.
Det blev lite oklart för mig vad ministern riktigt menade när hon sade
att hon inte håller med om att regeringen står bakom det här meddelandet. Vem är det i så fall som står bakom det? Jag blev inte riktigt klok på
den repliken.
Jag tror att det här ärendet skulle ha vunnit väldigt mycket på om det
hade kommit betydligt tidigare och om man hade haft tidigare prioriteringar på vad man ville göra. Då kanske man hade kommit framåt. Vi får
se, när vi börjar i november igen, vad man kan göra åt det här.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Olof Erland

Herr talman! Skärgårdstrafiken hör till evighetsdebatterna i lagtinget. Åtminstone sedan 30 år tillbaka har man diskuterat men också gjort vissa framsteg när det gäller utbyggnaden i Brändö, utredningar och underlag. Vi ska
inte glömma bort att det finns tunnelutredningar som kan komma till användning i framtiden.
Jag tror att det är nödvändigt mer än tidigare att ta ställning till skärgårdstrafikfrågan. När jag läste igenom debatten från den 8 juni, som jag inte
kunde delta i, så fick jag inte någon riktig klarhet. Jag funderar på vad man
ska göra för att gå framåt i skärgårdstrafiken. Då är det frågan om prioriteringar och se på vad det är som är viktigt.
För det första, som ju också har sagt om jordbruket många gånger, man
kan kräva trafik, man kom föreslå kostnader, man kan föreslå anslag men det
gäller att legitimera verksamheten. Att visa att skärgården är värd att satsa på
och att vi ska göra den levande. Det var därför som jag ställde en fråga till ltl
Johan Ehn här där baktanken var att om man ska satsa allt på intern trafik så
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blir det mindre över till externa trafiken och vice versa. Det kommer att vara
sträva budgetramar.
Jag tror att man måste börja med att se de stora linjerna. Vi har norra linjen inklusive Osnäs, Brändö, vi har södra linjen och vi har Föglölinjen. De
stora linjerna bestämmer egentligen hela systemet både när det gäller rutter
och tonnage. Man brukar kalla sådana här beslut som stigberoende, dvs. har
man en gång trampat upp en stig så kommer det att gå den vägen. Därför har
vi en valmöjlighet just nu p.g.a. det nuvarande och kommande budgetläget.
Vi har en valmöjlighet just nu p.g.a. miljöfrågorna. Färjetrafiken består av
bunker och personal. Personalen sliter knappast på miljön, men våra dieselsystem och föroreningar gör det.
Sedan har vi detta med ny teknik som inte många har pratat om så mycket.
Jag tog upp detta i ett budgetanförande häromåret. Jag ansåg att man skulle
kombinera den tunga trafiken med snabbare trafik, en större flexibilitet. Ser
man på de långa linjerna så har de ungefär 500 000 passagerare och 250 000
bilar per år. Men ser man säsongsmässigt är högsäsongen mer än dubbelt så
intensiv som lågsäsongen. Det skiljer sig lite men det är ganska konstant, 1/3
på lågsäsong och 2/3 på högsäsong. Det betyder att man borde diskutera trafikvolymen i sådana termerna att man har mindre tonnage på vintern, som
kanske kan hålla längre. Man har räknat ut att det är två färjor som klarar
tjugoårsstrecket. Det betyder att vi inom några år ska börja förnya tonnaget.
Då borde man ha klart för sig om man ska gå in för snabbgående tonnage
som ofta har mindre kontaktyta med vatten, pentafoil, hydrafoil. Då har man
begränsningen att de inte klarar menförestider, men de kan vara betydligt
snabbare för den interna skärgårdssammankopplingen, om man vill satsa på
ett sådant system.
Herr talman! Om man fortsätter att resonera på det här sättet om prioriteringarna så måste man bestämma tonnagets volym på vintern under lågsäsong på och högsäsong och kombinationen mellan traditionella deplacementfartyg och nya farkoster som är snabbare och har en motsvarande kapacitet,
och som inte behöver vara dyrare. Det är frågan om prioriteringarna som
man måste slå fast. Jag tolkar att kortruttsmeddelandet egentligen har sagt
vad lagtinget har önskat, dvs. att Kökartrafiken ska dras via Hastersboda eller
vad som är lämpligt tekniskt möjligt. Det beslutet förutsätter nästan också att
man går vidare. Då kan man gå vidare, vilket man ser naturligt på kartan,
med Brändötrafiken, Lappo, Kumlinge, Seglinge och Sottunga, om man har
detta som ett mål men förverkligar det i olika etapper. Då har vi den tredje
delen som fast förbindelse till Föglö. Jag har en personlig uppfattning om att
det norra alternativet är fruktansvärt dyrt. Det är ett fruktansvärt miljöingrepp att bygga fast en hel skärgård, där vi idag har fartygstrafik, segel- och
småbåtstrafik. Ingen har hittills, annat än med tämligen tunna argument, talat om mot den södra tunneln, Lemland, om det inte är så att man i allmänhet
är mot tunnlar, det kan jag förstå. Det är säkert mörkt och kallt och man inte
har belysning eller sitter en bil. Jag tror att många här har kört genom tunnelsystemen i Stockholm, London, Färöarna och på Island. Det är en sak som
man borde utreda och jämföra, norra alternativet och södra alternativet.
Skillnaden i tunnelhänseende är inte så stor, men vägar, broar och bankar gör
att det norra alternativet blir mycket, mycket dyrt.
Herr talman! Så här tycker jag att man ska gå vidare och beta av de här sakerna. För det första, Kökartrafiken till östra Föglö. För det andra, Brändö,
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Kumlinge, Sottunga och Seglinge som är en linje. För det tredje, fast förbindelse med Föglö. För det fjärde, Vårdötrafiken med fast förbindelse om det är
möjligt och försvarbart.
Sedan skulle jag vilja påpeka en sak som socialdemokraterna tog upp i sitt
gruppanförande. Ltl Gunell sade att om man inte bygger tunnel så frigör man
60-100 miljoner. Det är käpprätt fel. Vi frigör ingenting. Vi har en trafik som i
dag kostar, själva Föglötrafiken kostar 2, 5 miljoner, kanske mer, 3 miljoner
euro. Om man bygger en tunnel så frigör man budgetslitaget. För de driftsbesparingar som man gör kan man göra en stor investering. Man kan säga att
det är i storleksklassen 60 miljoner. Sedan kostar en tunnel 0,5 miljon i underhåll. Men sparar man in 2 miljoner i drift per år så finansierar man då ett
stort belopp.
Därför är jag också lite förundrad över kortruttsmeddelandet som jag i övrigt tycker är bra. Ett smörgåsbord är alltid intressant. Man lär sig så småningom att man måste välja de bästa bitarna, vilket det handlar om. Vi vet
vad det finns, vi måste välja, att man med privata pengar skulle finansiera investeringar färjetrafiken. Det är precis så som det fungerar. Vi har en
färjtrafik. Vi har 6-7 fartyg för 20 miljoner i anskaffningsvärde. Vi har löpande drift i bunker. Vi har löner och underhåll på cirka 18 miljoner euro.
Det rullar på år efter år efter år tills budgeten sätter stopp. Det betyder att
varje investering som kan spara in på driften ska övervägas och det är alla de
investeringar som jag nämnde. Det är Kökartrafiken till Algersö, det är
Brändö, Seglinge, Kumlinge och Sottunga och det är fast förbindelse till
Föglö, om kalkylerna är som de har varit hittills. Det är också fast förbindelsebro till Vårdö. De kalkylerna känner jag inte till. Det är ju samma kriterier
där, man investerar bort budgetslitaget, som vi brukar säga inom liberalerna.
Jag ser goda förhoppningar om att från de här kortruttsmeddelandet gå
vidare och faktiskt välja och ta ställning till vad som är nödvändigt för skärgårdstrafiken i framtiden, ekonomiskt, miljömässigt men också att man får
tillgängligheten för skärgårdsborna.
Till sist har jag en invändning mot ltl Mika Nordbergs uttalande om att det
var så bra för Brändöborna att fara till Åbo. Jag tycker det verkar vara en lite
farligt utveckling om självstyrelsen ska utgå ifrån att den region som vi idag
har, Åland, inte är en ekonomisk region där man ska försöka uppnå tillgänglighet för alla och där vi har centralorter och lokaliserade institutioner, skolor
osv. Till den delen till vill jag komma med en invändning.
Ltl Runar Karlsson, replik

Herr talman! Jag håller med ltl Olof Erland att vi måste börja försöka
hitta bitar i det här. Den regering och lagting som kommer efter valet
skulle försöka förverkliga Åva-Jurmo, Kökar via Föglö och sedan vidare
med Skarven och Vårdöbron. Det är en kalkyl på ungefär 28 miljoner
euro. Säg att man håller på i sju år men de projekten, vilket det säkert
tar, så är det 4 miljoner per år. Jag ser inte att det är omöjligt att få det
med i trafikbudgeten, om man dämpar och drar ned driften med ett par
tre miljoner. Då finns det en realism och möjlighet rent ekonomiskt att
köra de här projekten faktiskt också via landskapets budget.
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Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Ja, det som man ska göra är att sätta upp projekten och se
hur de kan rymmas in i budgeten. Ser man på skärgårdstrafiken de senaste åren så ur skärgårdsbornas synvinkel har man faktiskt varit
tvungen att dra ner och det har naturligtvis begränsat trafiken. Å andra
sidan måste man välja nu att för att kunna hålla den här tillgängligheten
så bygger man stegvis så att den blir bättre. Ekonomiskt är vi bara
tvungna att göra det, annars blir de negativa trenderna ännu starkare i
framtiden. Vi har en skärgård som idag är levande, vi har en trafik som
fungerar, den är dyr och man kan bygga bort en hel del av budgetslitaget.
Ltl Runar Karlsson, replik

Herr talman! Så är det. Gör vi ingenting så måste vi ändå absolut dra ner
på skärgårdstrafikens driftskostnader med ett antal miljoner. Det är
ofrånkomligt när man tittar på hur ekonomin ser ut. Men, skulle man ta
de här tre projekten så skulle säkert skärgården kunna ta en viss svacka,
som ändå kommer om man inte gör det. Jag tror att det är en fantastisk
lösning om man skulle komma överens om att ta en del av investeringskostnaderna från driften för att finansiera det. Detta med privat finansiering låter vackert och fint men jag tror inte att det är gångbart på
Åland. Jag tror till och med på sikt att det blir dyrare för skattebetalarna. Man kanske får lös kapital, men man får sedan betala via en årsavgift som är högre än om man skulle ta det via sin egen budget.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Det inte bara låter vackert och fint. Det är vackert och fint
för en privat investerare. De offentliga tar riskerna och de privata investerarna får en liten räntemarginal. Det är fina affärer, men inte för oss.
Sedan, herr talman, tycker jag att de här projekten som ltl Karlsson
nämnde är konkreta projekt. Man borde sätta in dem i det övergripande
perspektivet; Kökartrafiken, Brändö, Kumlinge, Sottunga, Seglinge, fast
förbindelse med Föglö och bro till Vårdö. Då har man de större bitarna
på plats. Då kan man börja bygga matartrafik och intern trafik osv.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos

Talman! Inledningsvis vill jag börja med att tacka lagtingsledamöterna för de
värdefulla åsikterna och synpunkterna som har kommit fram här i samband
med debatten när vi har diskuterat kortrutt i skärgården. Jag tror att det är
bra och att demokratin och diskussionen vinner på att man inledningsvis lite
kan känna av varandra och komma med olika input i diskussionen.
Man måste komma ihåg, vilket jag tycker att vi har klarat av ganska bra, att
det här är ett strategidokument som ligger på en ganska hög nivå där tid och
vidare undersökningar kommer att visa vad som är möjligt och inte möjligt.
Som en liten kuriosa kan jag berätta att jag var på ett trafikministermöte
förra veckan, där det bl a diskuterades hur man ska finansiera infrastrukturella satsningar. Det var lite intressant att Sveriges trafikminister, som tillhör
moderaterna, var åtminstone på mötet ganska bestämd i sin uppfattning att
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en kombination, PPP, både med privat- och samhällsfinansiering samtidigt
inte var en gångbar modell. Hon såg inte den modellen som fruktbar. Medan
Finlands nytillträdda trafikminister kunde redogöra för flera olika projekt där
man hade använt sig av den här finansieringsmodellen och i Finlands regering var man väldigt nöjd med den. Finlands trafikministers partitillhörighet
är ju vänstern. Visst är det är lite intressant.
Sedan lagtinget tog sitt sommaruppehåll har arbetet gått vidare, visserligen
i ganska långsam takt som närmast beror på semestrar som har varit och tyvärr pågår fortsättningsvis. Det är inte negativt att våra anställda har semester men det försinkar projekttakten något. Man har arbetat med ett strategidokument för vilka principer som projektgruppen ska arbeta efter. Vi har
också haft ganska långa ingående diskussioner på avdelningen huruvida vi
ska göra en extern rekrytering ganska omgående av en i projektkoordinator
eller om vi ska försöka rekrytera internt. Efter diskussioner vid ett flertal tillfällen är det landskapsregeringens bestämda åsikt att projektet som sådant
med största sannolikhet vinner på en intern rekrytering på avdelningen. Det
betyder att projektet, kortrutten med det som finns framtaget, är väldigt nära
sammankopplad med alla trafiksystem som finns på Åland. Kortruttsmeddelandet måste synkronisera med trafikplanen som inkluderar hela Åland.
Därför är kortrutten inte någon egen satellit som kan flyga för sig själv. Projektgruppen för kortrutten måste ha en nära koppling till avdelningen och till
det arbete som bedrivs där utan att för den sakens skull helt sitta i famnen på
varandra. Jag tror att vi har funnit en lösning där.
Vad gäller finansieringsmodellen är det någonting som trafikavdelningen
tillsammans med finansavdelningen måste arbeta vidare med.
I debatten här har det framförts alternativ, att man börjar med tre olika
projekt. Jag säger inte att det är rätt eller fel. Om vi vill ut på en större marknad och ge flera större entreprenörer möjligheter att bjuda så bör projekten
ligga i åtminstone 40 miljonersklassen. Det gör i så fall att flera projektet behöver ligga ungefär samtidigt utvecklingsmässigt i röret.
Vi har tagit ett steg på vägen, många steg återstår. Jag kommer inte att
hinna tillsätta en parlamentarisk grupp före valet, såvida inte gruppledarna
här den närmaste veckan kan göra en överenskommelse, att styrkan, talerätten och röstningen är avhängiggjort både hur fördelningsplatserna ser ut
mellan partierna här och nu men också hur platserna kommer att se ut efter
valet.
Jag vill tacka för ert engagemang och för det som ni har tillfört i den här
debatten. Tack.
Ltl Olof Erland, replik

Jag har en reflektion. Detta med public-private finansiering utesluter
inte att man förhandlar med större bolag om efterskottsbetalning och
räntor osv. Privat och offentligt samarbete är absolut inte uteslutet.
Detta att man låter privata få en liten ränta, det var det som jag försökte
påpeka att man ska vara försiktig med.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Jag delar ltl Olof Erlands syn. Vi ska ju naturligtvis titta på alla
upptänkliga möjligheter att se till att projekten genomförs på ett sätt
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som är ekonomiskt försvarbart och som är det bästa för oss här på
Åland.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, herr talman! När vi i finansutskottet behandlade budgeten resonerade vi att projektledaren skulle vara knuten till avdelningen. Om det
sedan blir intern rekrytering eller om man rekryterar utifrån, det är ju
regeringens val. Det absolut viktigaste är att det ges tillräckligt med tid
för att driva kortrutten framåt. Jag är inte riktigt säker ännu om vi har
fått ett riktigt svar på om man ser till att kortruttsledningen arbetar före
valet? Finns den tillsatt före valet? Det fick jag inte riktigt klart ännu.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Både man och kvinna ser till att så ska ske.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mika Nordberg replik

Talman! När det gäller PPP finansiering av själva tunneln, som jag framförde i mitt anförde, så kan man se det på olika sätt. Vi har nu haft kabeln till Finland som gäller väldigt stora belopp. Det har först varit en
enkel finansiering och sedan invecklat. Det är väl inte avgjort ännu hur
det ska sluta. Det här var en modell för att kunna genomföra en sak. Jag
är inte alls övertygad om att det för skattebetalarna är det absolut billigaste sättet att bygga på.
Om man ändå bygger tunneln så kommer det i slutändan att bli billigare för skattebetalarna jämfört med att köra färja i 30 år framåt.
Bränsle och andra kostnader kommer förmodligen inte att sjunka utan
de kommer att stiga.
Den motorväg som byggdes mellan Lahtis och Helsingfors enligt PPP
principen, där hade finska staten ett intresse av att betala en lite högre
prissumma för att pensionsfonderna skulle kunna bygga upp ett kapital
för att ta hand om personer i framtiden.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Herr talman! Jag delar helt den åsikten som ltl Nordberg för fram. Jag
ägnade mig en kort stund åt ett reflektoriskt tänkande från trafikministermöte där jag fann det intressant att trafikministrar från grannländer
har så otroligt olika syner. Jag hade kanske trott att en trafikminister
mera åt vänster hade förespråkat mera rent statliga projekt. Men det visade sig vara tvärtom, vilket var ganska intressant.
Ltl Mika Nordberg replik

Talman! När det gäller den parlamentariska gruppen som även vi från
obunden samling har fört fram som en sak att komma vidare med. Vi
tycker absolut att man ska vänta till valet med att tillsätta den här gruppen. Det kan ju hända att väljarna bestämmer sig för att möblera om här
i salen. Det får vi reda på efter den 16 oktober. Att bestämma det nu är
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inte riktigt taktiskt rätt i och med att valet är så nära inpå. Jag tycker det
är dags att gå vidare efter valet.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Begärs ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Väcks
förslag om remiss till utskott? Inget förslag. Lagtinget kommer således att anteckna sig
ärendet för kännedom.
Föredras
4

Ändring av jordförvärvstillstånd
Landskapsregeringens svar
Ltl Barbro Sundbacks enkla fråga (EF 26/2010-2011)
En enkel fråga ska läsas upp av frågeställaren och efter det ger lantrådet eller därtill utsedd 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 Barbro Sundback

Tack, herr talman! Landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd får inte ändras eller upphävas, inte heller får avvikelse från den göras
på annat sätt än 55 § lagtingsordningen föreskriver. Att äga och besitta fast
egendom i landskapet är en konstitutionell rättighet som regleras i lag. Ändringar i de legala villkoren för denna rättighet bör ske genom lag inte genom
ändring av landskapsförordning.
Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga: Kommer landskapsregeringen att genom ett majoritetsbeslut ändra på grunderna för beviljande att jordförvärvstillstånd genom att i landskapsförordningen om jordförvärvstillstånd stryka rekvisitet attraktivt och känsligt strandområde och
område som gränsar till vatten?
Minister Roger Eriksson

Herr talman! Med anledning av frågeställningen tänker jag lämna följande
besked förutom det skriftliga svarets som har getts. Jag tänker ge några korta
kommentarer.
Det av landskapet antagna majoritetsbeslutet innebär att det är möjligt att
bevilja jordförvärvstillstånd även fast området gränsar till vatten. I övrigt gäller att området ska vara planerat och avsett för fastboende. Just de här faktorerna har diskuterats ganska mycket. Det råder en ganska stark politisk
samsyn att de här möjligheterna ska finnas.
Med tanke på glesbygdens och skärgårdens möjligheter att utvecklas samt
att förhindra avbefolkning är kanske detta det bästa sättet att locka in en ny
befolkning.
Nuvarande tillståndssystem baserar sig på jordförvärvslagen 1975. Det är
FFS rikslagstiftning som är stiftad i grundlagsstiftsordning. Den här lagen införde ett omfattande tillståndsförfarande som bygger på en väldigt vid omfattande prövningsrätt för landskapsregeringen. Före 2003 tillämpade man riktlinjer vid prövning av ansökningar av jordförvärv. Samma år, 2003, trädde
även en landskapslag om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd i kraft.
Enligt den här landskapslagen bör man beakta "sökandens anknytning till
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landskapet Åland och avsikt att fast bosätta sig i landskapet samt markområdets storlek, beskaffenhet och användningsändamål." Om man jämför den
här texten direkt ur lagen med praxisbeslutet så ser man att det finns en stor
samstämmighet mellan de här uttrycken, områdets storlek och för fast bosättning.
Vidare finns det också en landskapsförordning 2003, där det finns grunder
för att fysiska personer ska få jordförvärvstillstånd. Högsta förvaltningsdomstolen har framfört att den här halvförordningen ska tillämpas så att det ska
göras lättare att besluta om jordförvärvstillstånd. Men, den får inte användas
enbart för ett avslag på en ansökan.
Herr talman! Det betyder att landskapsregeringen i augusti i år har fattat
beslut om ändringar av beslutspraxis, ansökan av jordförvärvstillstånd enligt
12 § landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd. Detta gör
att det inte kan strida direkt mot grundlagen för att själva FFS-lagen är stiftad
i grundlagsordning i och med att den själv kränker grundlagens egendomsskydd. Grundlagen sätter vissa ramar. Vill man avvika från det så ska det stiftas i grundlagstiftsordning. Detta har gjorts med jordförvärvslagen, FFS, som
är antagen både av riksdagen och av Ålands landsting, som det hette då. Det
betyder att vi har ett klart system som håller sig innanför det som lagen har
sagt.
Detta innebär också att övriga villkor enligt lagstiftning för praxis ska tilllämpas som tidigare. Nuvarande jordförvärvslagstiftning innehåller mycket få
begränsningar på hur landskapsregeringen kan bevilja jordförvärvstillstånd.
Herr talman! Som jag sade inledningsvis så innebär det här beslutet ett lyft
för glesbygden och skärgården då det finns möjlighet för inflyttning. Det kan
innebära en vitamininjektion för samhället.
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Jag är inte i det här skedet så upptagen av själva åtgärdens konsekvenser. För någon sådan konsekvensbeskrivning har inte åtminstone vi
fått se. Däremot är jag väldigt intresserade av förfarandet. I den parlamentariska kommitté som utredde de här frågorna om bland annat jordförvärv satt
minister Roger Eriksson med. Där sägs i frågan om jordförvärvstillstånd;
”kommittén har inte uppmärksammats på några överhängande problem i
anslutning till konsekvenserna av fysiska personers jordförvärvstillstånd”.
Det är tydligen så att ministern har ändrat sin uppfattning sedan den här
kommittén gav sitt betänkande.
Den här regeringen säger om rättsäkerhet att enskilda människors rättsäkerhet ska tryggas. Då undrar man om den här åtgärden faktiskt bidrar till
ökad rättssäkerhet i vårt samhälle? I samma betänkande sägs att den vida
prövningsrätten borde ersättas av lagstiftning. Nu har man gjort precis tvärtom. Man har tagit ett beslut för att kunna bevilja tillstånd i strid mot en förordning. Jag får inte så stor respekt för ministern i de här frågorna. Ändamålen kan inte helga medlen hur långt som helst.
Nå, gjort är gjort. Vad är planerat område och vad är fastboende? Hur ska
landskapsregeringen kontrollera detta? Planering finns det av många slag.
Vad gäller i det här fallet?
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Minister Roger Eriksson

Tack, herr talman! Jag ska försöka beta av frågorna. Det var ganska många
frågor här.
I kommittén betonade man planeringsinstrument och turistverksamhet.
Det skulle göras möjligt att ha lättare regler för jordförvärvstillstånd. När
man följer den politiska debatten i samhället, även här lagtinget, så har det
framkommit flera gånger att det finns en politisk samsyn om att man skulle
kunna bevilja jordförvärvstillstånd på ett planerat område avsett för fastboende. Den uppfattningen finns också ute i det åländska samhället. Det finns
en stor politisk samsyn om detta, som jag har tolkat signalerna. Sedan diskuterar man på vilken nivå regleringen ska vara. Frågeställaren har skrivit landskapsförordning. Men det är inte en förordning utan det här är en ändring
skedd på praxisnivå. Man ska komma ihåg att förordning tas av landskapsregeringen i ett beslut. Det här är också på samma politiska nivå. Skillnaden är
att förordningen kan kallas för en halvförordning, eller hur man ska uttrycka
det, i och med att högsta förvaltningsdomstolen har sagt att det endast får
användas vid beviljandet av tillstånd och inte vid avslag. Därför har den en
konstig juridisk status i vårt system. Det betyder att jordförvärvslagen är stiftad i grundlagsstiftsordning i och med att den står i strid mot grundlagen
därav följer förordning och praxisbeslut. Allt detta är en logisk kedja. Egentligen, herr talman, kunde jag också ensam ha gjort den här ändringen på enskild föredragning. Men det är mycket bättre att man får det på en politisk
nivå.
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Till det sista kan jag inte hålla med om automatiskt, att det är
bättre på en politisk nivå. I den här frågan fanns det ett starkt politiskt motstånd i regeringen. Om man hade kommit till en konsensuslösning så kunde
det väl väcka lite respekt. Nu känns det nog som om man är ute och fixar
någonting mera än att man långsiktigt försöker reda upp de här frågorna.
Jag fick inte något svar på som är planerat område där man alltså kan få
jordförvärvstillstånd. Vad är det för sorts planering som krävs? Och hur kontrollerar man fastboende? Planeringen som gjordes i Brändö när ett bolag sedan sålde ut sina fastigheter, där fanns väl en byggnadsplan. Man kan konstatera att det är förenligt med plan- och bygglagen. Är det detta som man är ute
efter? Men något fastboende har det väl inte blivit i Brändö? Om båda dessa
kriterier ska uppfyllas så måste ju myndigheten veta hur man ska kontrollera
det. Om det är någon som inte är fastboende där då, vad ska man göra då?
Ska de fråntas tillståndet? Det är ju tokigt att skriva sådana bestämmelser
som man tydligen varken vill kontrollera eller kommer att kontrollera, utan
man bara framställer det som önskvärt. Bättre rättsäkerhet måste vi nog ha i
systemet om det ska väcka respekt.
Minister Roger Eriksson

Tack, herr talman! Ändringen av praxis innebär i förhållande till dagsläget
enbart att det inte behöver finnas en strandremsa mellan det område som
man söker tillstånd för och vattnet. I övrigt gäller lagstiftningen som idag,
dvs. på ett planerat område för fastboende. Det är förstås förenat med sina
egna problem hur man övervakar det. I praktiken är det den kommunala
byggnadsnämnden som beviljar byggnadslov för fastboende. Byggnadsin-
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spektören kan kontrollera upp att det verkligen fungerar. När det gäller planerat område så är det som i dagsläget, av kommunen planerat område. De
här två kriterierna gäller fortsättningsvis.
Ändringen av praxis innebär bara den skillnaden att det inte behöver finnas en ”konstlad strandremsa” mellan området som personen vill bo på och
havet. Det är den enda stora skillnaden. Debatten i lagtinget och ute i samhället har klart visat att nästan alla partier har en stor samsyn att det här instrumentet bör införas och att vi ska ha den här rättigheten. Alla har pratat
om det här men nu har vi faktiskt gjort det.
Talmannen
Landskapsregeringens svar antecknas till kännedom. Ärendet är slutbehandlat.
Föredras
5

ERUF-stöd till föreningar
Landskapsregeringens svar
Ltl Barbro Sundbacks enkla fråga (EF 27/2010-2011)
Samma procedur gäller som för föregående ärende.
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! I budgeten för år 2011 redovisas för Europeiska regionala fondens medel för Åland 2007-2013. Sammanlagt finns det 6.251.104 euro upptaget för programperioden. För åren 2007-2010 har 4.248.000 euro beviljats.
Målgruppen är företag, föreningar och offentliga aktörer.
Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga: Hur många föreningar har ansökt om medel och beviljats stöd från Europeiska unionens regionala utvecklingsfond under perioden 2007-2011?
Minister Torbjörn Eliasson

Tack, herr talman! Den här frågan ställdes i juni när lagtinget gick hem. Då
tog vi fram ett skriftligt svar som har levererats och finns att läsa. Jag går in
på några punkter här.
Det här programmet är till för att utveckla den åländska ekonomin mot
högre förädlingsgrad och ett ökat kunskapsinnehåll. Det finns en mängd olika
möjligheter att söka det på. Det gäller entreprenörsanda, innovationer, finansiella lösningar osv.
Inom ramen för programmet kan såväl privata, offentliga och andra aktörer söka programfinansiering. Det är fullt möjligt för föreningar att söka och
föreningar söker också.
Den 13 juni 2011, när vi tog fram faktaunderlaget, hade två föreningar sökt
och beviljats för tre projekt. Ålands Näringsliv r.f. driver ett nätverksprojekt
med många aktörer inom ramen för "Ett livskraftig Centrum". Ålands Teknikkluster r.f. har erhållit finansiering för att utreda förutsättningar för "Förgasning, rening av fartygsbränsle" och "Avancerad energi- och kraftproduktion". Sedan har en förening sökt och fått avslag. Då lämnade man inte in
kompletteringar av någon anledning som jag inte känner till.
För närvarande står det i pappret som finns att läsa för lagtingsledamöterna att det är en förening men det torde vara två som söker.
Vi har en kombination av olika program. Vi har socialfonden, strukturprogrammen, regionala fonden, landsbygdsfinansiering och vi har fiskeripoliti-

41

ken. Ur alla dessa finns det möjligheter för föreningar att söka programfinansiering.
När det gäller Leader-pengar så har det nu utvecklats positivt. Det tog
ganska länge innan vi kom till skott med Leader-pengarna. Det fanns en hel
del problem i portgången där. Det senaste året har det fungerat mycket
bättre. Lagg gruppen kommer med förslag. Hittills har vi varit med och finansierat där man har ansökt om finansiering.
Ett av projekten som nu ligger inne när det gäller föreningar kan jag berätta om fast det är under beredning. Det har framgått i pressen och jag har
pratat med Ålands näringsliv att det är okej att jag berättar om det. Det är ett
väldigt intressant projekt som Ålands Näringsliv vill driva. Där kan det bli aktuellt med pengar ur ERUF-medel. Det handlar om ung företagsamhet på
Åland. I likhet som man har gjort i Sverige, framförallt i Roslagen, skulle man
jobba mera i skolorna för att stimulera till entreprenörskap och få fram ungas
kreativitet och idérikedom.
Sedan har vi också ett ganska stort privat projekt under beredning som jag
inte kan gå in på närmare här nu. Så är läget. Tack, herr talman!
Ltl Barbro Sundback

Tack för det svaret. Jag uppfattar att ministern anser att det inte finns några
begräsningar för föreningar att ansöka och att det inte heller finns några
egentliga restriktioner för att inte vilken förening som helst som bedriver en
ekonomisk verksamhet skulle kunna få ERUF-pengar.
Låt mig ta ett exempel, som är rent fiktivt, även om föreningen finns. Jag
tänker på Mariehamns Seglarförening, som egentligen driver en omfattande
ekonomisk verksamhet med sin marina och restaurang. De sysselsätter folk,
de skapar säkert ett överskott vilket de sedan använder bland annat för att
utbilda ungdomar att segla och att understöda segelidrotten. Jag tycker att en
sådan förening skulle vara berättigad till ERUF-pengar. Naturligtvis ska det
vara ett projekt som fyller de kriterier som gäller för att få pengar. Men föreningen skulle kunna vara en stödberättigad förening. Jag undrar vad ministern anser om detta?
Minister Torbjörn Eliasson

Tack herr talman! Det handlar om att man måste uppfylla de kriterier som
finns. Kanske ltl Barbro Sundback känner till det men jag vet inte om Mariehamns Seglarförening skulle ha ansökt, jag tror inte det men det kanske ltl
Sundback kan berätta. Självklart är det en förening som har samma möjligheter att söka som alla andra. Om de uppfyller kriterierna så är vi väldigt välvilliga att ge ut sådana här pengar till föreningar.
När det gäller Leader så fungerar det nu faktiskt ganska bra. Det går bättre
och bättre. Det finns många ansökningar. Inte finns det något motstånd från
den här regeringen att dela ut pengar till dem. Tvärtom, vi försöker göra vårt
bästa.
Ltl Barbro Sundback

Jag har ingen orsak att tvivla på ministerns goda vilja. Däremot har förvaltningen en helt annan uppfattning. De menar nämligen att ERUF-pengarna
endast ska gå till och kommersiella företag, föreningar och eventuellt kommuner och att man ska gå med vinst. Man frågar sig om man går med vinst
om man driver ett projekt med unga företagare. Förstå mig rätt, jag har
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ingenting emot det, men jag menar att i verkligheten pratar man på ett sätt
och man kan göra på ett annat sätt om det passar sig. Mitt intryck är att förvaltningen sköter det på det sättet att ERUF-pengar inte ska komma tredje
sektorn till del om de har en ideell verksamhet vid sidan av sin ekonomiska
verksamhet, utan då ska de söka från Leader. Men Leader har ju småpengar
jämfört med ERUF. Där finns över 6 miljoner och stora delar av de pengarna
finns kvar under den här perioden. Leader har ungefär 1 miljon av vilket hälften redan är förgånget. Jag tycker att det är väldigt illa att man på Åland och
inom regeringen inte respekterar tredje sektorns möjligheter att bedriva ekonomisk verksamhet bättre. Jag hoppas att ministern här tar tag i saken. För
såsom det är nu så kan till exempel mitt favoritbidragsoffer, en jordbrukare,
han eller hon kan få LBU-pengar och det är inte små potatis. Det är 20 miljoner i året som går ut. Den personen, det företaget eller den föreningen kan
också få ERUF-pengar. Men Mariehamns Seglarförening kan inte få pengar
idag. Någon ansökan har de inte lämnat in. Jag använde dem som ett exempel där jag tycker att det finns fog för att ändra på villkoren. Vi har många frivilliga organisationer och ideella organisationer som jobbar med viktig ekonomisk verksamhet. Tänk till exempel på Vikingamarknaden i Saltvik som är
ett typiskt exempel där man även skulle kunna använda dessa pengar.
Tredje sektorn ska inte få för mycket, utan de ska hänföras till Leader och
det är bra men Leader är ganska litet.
Med all respekt för svaret så fungerar det nog inte på ministerns avdelning
såsom han kanske hade hoppats. Efter detta kanske vi får en ändring till
stånd.
Minister Torbjörn Eliasson

Tack, herr talman! Pengar kan sökas ända till och med 2013. Det finns ju fortfarande två kvar att söka pengar ur ERUF-medlen där det finns ganska mycket kvar.
Jag tycker att den tredje sektorn är oerhört viktig. Man får titta över det
igen nu när man börjar diskutera de nya programmen. Då är det läge för att
göra det. Det arbetet sätter igång på allvar efter valet och efter att den nya regeringen har tillsatts. "Avancerad energi- och kraftproduktion". Tills dess får
vi försöka att göra vårt bästa och följa de kriterier som finns. Tack, herr talman.
Talmannen
Landskapsregeringens svar antecknas till kännedom. Ärendet är slutbehandlat.
Remiss
6

Studiestöd i svenska kronor
Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 22/2010-2011)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet. Godkännes?
Godkänt.
Ltl Danne Sundman

Herr talman! I den här motionen föreslås att det studiestöd som betalas till
de studerande i Sverige ska betalas i svenska kronor i stället för i euro för att
undvika valutafluktuationer.
Den här motionen har några månader på nacken. Nu kanske man i stället
borde ha föreslagit att kronan överlag skulle införas på Åland efter att euro43

krisen har briserat. Det sätter bara ännu mera fokus på den här problematiken och aktualiserar motionen ytterligare. Från tid till annan är det stora valutaskillnader för de studerande. Skulle studiestödet betalas i kronor så undviker man osäkerheten och orättvisan.
Som klämmen säger så föreslår jag att man inför studiestöd som utbetalas i
svenska kronor åt studeranden i Sverige.
Ltl Sirpa Eriksson, replik

Tack, herr talman! Det är en spännande hemställningsmotion. Men jag
tror inte att det är så enkelt att skapa ett rättvist system. Värdet på euro
och kronan är köpkraften. Prisnivån är helt olika beroende på studieorten. Hyrorna skiljer sig väldigt mycket på olika studieorter i Sverige och
Finland.
Jag skulle gärna se att man i stället gör någonting med bostadsbidragssystemet. I dagens läge får man 80 procent av hyran, dock högst
213 euro per månad. Det blir inte rättvist. Det är olika prisnivåer på
olika orter.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Någon exakt rättvisa uppnår man aldrig om man också beaktar sådana aspekter, att det är regionala skillnader på om man studerar i Umeå, Uppsala eller i Stockholm. Ju närmare en storstad man
kommer desto dyrare blir bostäderna.
Som helhet eliminerar man det problemet som de studerande har haft
tidigare när de har fått en kraftig sänkning av studiestödet när valutakursen har fluktuerat. Då skulle man åtminstone ha en stabilitet. Man
vet vad studiestödet är i svenska kronor och man kan planera sina studier utgående ifrån det. Det är inte bra om man börjar studera med en
förutsättning och sedan ändrar förutsättningen drastiskt under studietiden. Det eliminerar man på det här sättet att utbetala studiestödet.
Ltl Sirpa Eriksson, replik

Tack, herr talman! Om kronan blir lägre, att man skulle tjäna på kronkursen, skulle de studerande då få välja vilken kurs de tar? Det kan ju bli
väldigt orättvist. Det kan vara mer förmånligt att ta euron. Jag tror inte
att det är så lätt.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Det kan hända att det finns sådana problem också. Meningen med motionen är att skapa stabilitet så att man vet förutsättningarna och vad som gäller när man börjar studera så att inte förutsättningarna ändrar till det sämre under perioden. Man uppnår stabilitet med det här. Sedan kan det vara psykologiskt tungt att tänka sig att
vi skulle betala studiestödet i svenska kronor. Jag ser det inte som något
problem att förfara på det här sättet. Det är bara att ändra den lag som
styr det här så kan vi börja betala i kronor. Även centerpartister har uttalat det här. Jag ser det inte som något oöverstigligt problem.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Olof Erland

Herr talman! Det som man kan konstatera om man har levt med kronor,
finska mark och euro är att kronorna innehåller mycket nollor nuförtiden.
Jag undrar om inte en kopp kaffe kostar 100 kronor eller någonting sådant?
Jag minns fortfarande den tiden när en liten kopp kaffe på Gillet eller Iva
kostade 35 penni. Tiderna förändras.
Det är två saker som man kan reflekterar över. Det ena är, det som ltl Runar Karlsson tidigare tog upp, att man ska och valutasäkra pengarna. Det gör
man ofta i affärslivet eftersom det ofta finns betalningstid och man vill ha en
viss säkerhet så att man får ut det värde som man har tänkt sig i en specifik
affär. Det kan man tänka sig, men det är i alla fall svårt för mig att föreställa
mig hur det ska gå till i praktiken. Det kanske ltl Karlsson återkommer till.
När det gäller detta som ltl Danne Sundman föreslår så det måste vara en
psykologisk mekanism, att man får pengarna i svenska kronor i stället för
euro. Det ögonblick som man betalar ut dessa svenska kronor så finns det en
valutakurs som säger precis hur mycket euro det är frågan om. Det är inte så
som det berättades på Nordiska Föreningsbanken: Svenska turister kom in
och skulle växla 100 kronor till finska mark. De kanske fick 60 mark och 50
penni. Det var mycket förundrade och frågade: vad blir det här i svenska kronor? Det blir liksom lite samma sak.
Jag tycker att det här är lite toppstyre, auktoritärt. Man säger att de stackars studerande inte begriper sig på pengar. Vi ska se till att vi säkrar deras valuta genom att säga att de ska ha studiebidraget i svenska kronor. Men säg att
det är någon flicka eller gosse som är smart och följer med utvecklingen. De
ser att kurserna nu håller på att förändras som de vill växla euron omedelbart
för att tjäna lite på det. Vem ska då avgöra hur man placera sina pengar? Är
man inte myndig att göra det fram till man att man har studerat färdigt vid
20-24 år? Ska man då också säga att vuxna människor inte klarar av att hålla
reda på valutorna? Jag tycker att vägen för den här motionen verkar vara rakt
i papperskorgen utan att passera utskott eller GÅ eller vad det heter i monopol. Men det kanske finns en förklaring.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Det var ju grovt att den här motionen inte ens skulle få gå
till utskott, till och med i strid mot lagtingsordningen.
Det här är återigen ett sätt att inte utsätta de studerande för någon
valutarisk. Ska man studera i Sverige så utbetalas svensk krona i studiestöd. Det innebär att man inte är beroende av någon valutakurs utan
man vet förutsättningarna och vad som gäller när man börjar studera.
Jag kan tänka mig att det är psykologiskt tungt att tänka tanken att
använda svenska kronor. Men det finns också andra, och ska finnas, väderstreck än öster på kompassen för lagtingsledamöterna. Det här är ett
sätt att lösa ett problem som de åländska studerande ibland har när valutakursen går åt fel håll.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Det var absolut inte meningen att förvägra en utskottsbehandling. Tvärtom, jag ser mycket fram emot att höra vad utskottet säger om en sådan här sak.
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För egen del får jag min pension utbetalt i svenska kronor. Jag tycker
det är jättebra med kronor, massor med nollor. Sedan blir man besviken
när man ska handla och betala men det är en annan sak. Någon psykologi i det hela finns det nog inte för min del.
Om jag tänker mig tillbaka till min studietid och om någon skulle
komma och säga att vi har beslutat att dina studiemedel, som enligt lagen ska vara säg 500 euro, de betalar vi nu ut i kronor, 9 444, då skulle
jag vara mycket förundrad. Även om jag skulle studera i Sverige skulle
jag vara mycket förundrad.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Jag har nog högre tankar än så om de åländska studerande. Nog förstår de sig på valutor. De uppskattar om de får förutsättningarna klart bestämda för sina studier i form av en summa i studiestöd i svenska kronor. Det tror jag att många skulle uppskatta. Jag förstår mig inte riktigt på hur ltl Olof Erland tänker? Men det är inte alltid
så lätt.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Om vi nu antar att det här ärendet går till utskott. Jag har
min personliga uppfattning och utskottet har en annan. Då blir väl konsekvensen att vi ska upplysa de åländska studerande som studerar i Sverige att de ska anteckna om de ska ha sina pengar utbetalda i svenska
kronor. Eller ska vi utgå direkt ifrån att man ska göra på det sättet? Sedan kommer någon och säger att i Finland har vi euro i valuta och då ska
man kunna få studiestödet i landets valuta. Lite trassligt blir det.
Talmannen
Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat.
Ltl Runar Karlsson

Herr talman! Jag har varit en av dem som har tyckt att man borde göra
någonting åt det här problemet, exempelvis genom att valutasäkra studiestödet. Idag får man för 450 euro per månad i bostadsstöd och studiestöd om
man studerar i Sverige eller på andra ställen. Jag räknade ut att under de
senaste åren har kronkursen fluktuerat mellan 11,50 och 8,50, vilket betyder
att den kan fluktuera med 130 euro per månad. 1500 euro per år kan man få
mindre om man har otur och studerar under den tiden som valutan inte är
förmånlig. Därför tycker jag att man borde hitta någon form av medelväg,
t.ex. att man säger att 1 euro är 10 kronor. Det skulle man alltid utgå efter
oberoende hur valutan är. Då kan man ibland vinna och ibland förlora. Men
då vet man på förhand vilket studiestöd man får och vad man har att rätta sig
efter. Därför tycker jag att det är bra om man kan titta på den frågan och se
om man hittar någonting som är bra för de åländska studerande som studerar Sverige, det är det som är det viktiga. Hittar man någonting sådant kommer jag att stöda det.
Sedan kan man rent allmänt säga att ju mer oro det är i Europa desto förmånligare är det våra studerande i Sverige för desto mera far kursen för
svenska kronan i väg, men det vet man inte någonting om.
Jag tycker att det här är en bra sak som man borde titta på lite mera och
fördjupa sig i. Sedan kanske man ser att det inte går. Men när vi har så många
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studeranden i Sverige så ska vi se till att de mår bra och att de kan studera så
länge och så bra som möjligt.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Att det skulle vara något problem måste vara en myt. Vem
som helst kan gå in på banken och växla sina euro till svenska kronor.
Frågan är vad man vinner på det? Ska lagtinget, genom någon sorts åtgärder, tala om att det finns möjlighet att gå in till en bank och växla
från den ena valutan till den andra?
Sedan har vi det andra systemet; att valutasäkra. I många länder gör
man så när det gäller studiemedel, man lånar olika belopp beroende på i
vilket land man studerar. På det viset jämnar man ut kostnadsskillnaderna som finns från början. Men då är det frågan om lån och inte bidrag. Detta att växla sina pengar på samhällets uppmaning tycker jag, ja,
jag ska inte upprepa vad jag sade tidigare.
Ltl Runar Karlsson, replik

Herr talman! Jag tycker också att man borde välja att valutasäkra i stället för någonting annat, vilket jag har sagt även tidigare. Det skulle vara
en bra metod, men det måste förstås lagstiftas om det för att man ska
kunna göra det. Man får vi se vart det bär.
Ltl Olof Erland, replik

Tack talman! Problemet med valutasäkringar är att man i allmänhet har
en mellanhand som ska ha sin provision för hanteringen och risken. Jag
förmodar att tanken är att samhället ska stå för det och inte de studerande. Men samhället är ju också de studerande. Hur man än vänder
sig så ska det betalas.
Ltl Runar Karlsson, replik

Herr talman! Jag vet inte var break even går. Men säg att man säger att 1
euro alltid är 10 tio kronor oberoende vad kursen är. För samhället i det
långa loppet går det ungefär jämnt upp. Då vet den studerande hur
mycket man får. Det är en metod.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Margaret Lundberg, replik

Tack, herr talman! Jag funderade lite över att man bara skulle ge det till
dem som studerar i Sverige. Vi har ju ändå många studeranden på andra
orter, med andra valutor. Kan man faktiskt diskriminera de andra?
Ltl Runar Karlsson, replik

Herr talman! Jag har inte något svar på om man kan göra det eller inte.
Men i och med att en så oerhört stor del av de åländska studerande studerar Sverige så är det de som ska få den här förmånen. Det är klart att
det alltid kan få konsekvenser, att andra studeranden inte får samma.
Tanken är att det bara skulle gälla dem som studerar i Sverige, så länge
som man har kronor i Sverige.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.

47

Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, herr talman! Det här känns lite som om ltl Karlsson föreslår ett
väldigt otryggt system om 1 euro alltid ska vara 10 kronor. Vi vet ju hur
hastigt det går på finansmarknaden. Bäst som det är kommer det valutaspekulation mot en valuta. Svenska kronan är en liten valuta som är
känslig för spekulationer. Jag tycker det verkar som om ltl Karlsson här
förespråkar att vi ska ha ett otryggt system. Nog måste det ju vara bättre
att ha euro som är en större valuta.
Runar Karlsson, replik

Herr talman! Det är klart att det ska vara euro men sedan ska det vara
en växlingskurs. Om det är tryggt eller inte tryggt kan man ha olika åsikter om. Det finns en risk att man studerar under den tiden som kronan
kanske ligger på 11-12 kronor, då förlorar man förstås just den tiden. Jag
tycker att det är värt att se på den här frågan för att se om det finns
någonting som är till gagn för våra studerande. För det är detta som det
handlar om.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till kulturutskottet.
Remiss
7

Skydd av maträtter
Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 23/2010-2011)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare tillfälle.

Remiss
8

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
9

Förnyad tobakslagstiftning
Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 39/2010-2011)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare tillfälle.

Remiss
10

Forum för mental hälsa
Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion (HM 43/2010-2011)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Godkännes? Godkänt.
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare tillfälle.

För kännedom
11

En ny arbetsordning för Ålands lagting
Talmanskonferensens framställning (TMK 2/2010-2011)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 7.9.2011.
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12

Landskapsregeringens berättelse för år 2010
Landskapsregeringens berättelse (LB 1/2010-2011)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 12.9.2011.

13

Landskapsrevisorernas berättelse för år 2010
Landskapsrevisorernas berättelse (RB 1/2010-2011)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 7.9.2011.

14

Revisionsberättelse för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år
2010
Landskapsrevisorernas berättelse (RB 2/2010-2011)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 7.9.2011

15

Kraftnät Ålands AB:s ägarstruktur
Ltl Barbro Sundbacks enkla fråga (EF 28/2010-2011)
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.

Avslutning
Nästa plenum hålls onsdagen 07.09.2011 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 17.02).
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Plenum börjar
Närvaroregistrering 28 ledamöter är närvarande.
Om ledighet från dagens plenum anhåller lagtingsledamoten Runar Karlsson på grund av sjukdom samt lagtingsledamoten Gun Carlson på grund av privata angelägenheter. Beviljas.
Innan vi fortsätter vill jag hälsa riksdagens kulturutskott välkomna på läktaren.
Bordläggning
1

Alkolås som kvalitetssäkring av person- och godstransporter
Lagutskottets betänkande (LU 24/2010-2011)
Landskapsregeringens framställning (FR 24/2010-2011)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 12.9.2011. Godkänt.

Bordläggning
2

Ny styrning av Ålands polismyndighet
Lagutskottets betänkande (LU 25/2010-2011)
Landskapsregeringens framställning (FR 29/2010-2011)
Ltl Jörgen Strands m.fl. lagmotion (LM 4/2010-2011)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 12.9.2011. Godkänt.

Bordläggning
3

Ny kommunalskattelag
Näringsutskottets betänkande (NU 8/2010-2011)
Landskapsregeringens framställning (FR 30/2010-2011)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 12.9.2011. Godkänt.

Bordläggning
4

Ny landskapslag om hälso- och sjukvård
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 15/2010-2011)
Landskapsregeringens framställning (FR 28/2010-2011)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 12.9.2011. Godkänt.

Remiss
5

En ny arbetsordning för Ålands lagting
Talmanskonferensens framställning (TMK 2/2010-2011)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänt.
Diskussion.
Vtm Gunnar Jansson

Värderade talman! Jag kommer i denna presentation att ange några allmänna
synpunkter på arbetsordningen och lagtingets sätt att fungera och presentera
de kanske mest framträdande nyheterna i denna akt, som vi kan se omfattar
109 paragrafer.
All offentlig makt utgår från folket, i självstyrelse systemet för Åland, bland
Ålands folk och bland oss här i lagtinget. Utmärkande för den offentliga
maktutövningen är, att den ska ske under lagarna. Den offentliga maktutövningen är alltså normbunden. Som en pendang till dessa konstateranden kan
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man också säga, att den offentliga maktutövningen, som ju omfattar lagstiftning, budget och kontrollmakt ska vara möjligast förutsägbar. Den ska vara
proportionell i förhållande till de syften man vill uppnå med åtgärderna. Och
så brukar man också tillägga att den ska vara förnuftig. Graden av förnuftighet kommer väljarna att få göra en bedömning på snart och vi här i lagtinget
försöker vara förnuftiga och uppträda normbundet.
Till grund för denna arbetsordning ligger den lagtingsordning, som lagtinget antog den 10 juni, i den ordning som är föreskriven för grundläggande
lagar av denna natur. Det vill säga lagtingsordningen, som kräver kvalificerad
majoritet i lagtinget för att antas och ändras. Denna lagtingsordning undergår för närvarande laggranskning. Ålandsdelegationen har utfört sitt uppdrag, Högsta Domstolen behandlar ärendet, och så småningom föreläggs förslag för republikens president om utnyttjande av vetorätt eller att inte göra
det helt eller delvis.
I denna lagtingsordning ingår en lång rad så kallade delegeringsförbehåll,
det vill säga de höga ädla principer under vilka lagtinget utövar sin offentliga
makt materialiseras, får en närmare beskrivning i många fall i arbetsordningen, den arbetsordning vi nu har framför oss. Arbetsordningen får inte stå i
strid med lagtingsordningen, får inte avvika ifrån den och får inte heller gå ut
över den. Den arbetsgrupp i lagtinget som har arbetat fram detta förslag har
försökt hålla de här principerna i minnet och arbeta enligt dem, så att lagtingsordningens principer förtydligas, materialiseras och får så att säga en
alldaglig beskrivning i arbetsordningen. Men några konflikter eller utökningar och utvidgningar får inte förekomma. Nu går ärendet till lagutskottet, som
inte har särskilt mycket tid på sig att detaljgranska arbetsgruppens förslag,
som i och för sig talmanskonferensen enhälligt har omfattat och lagutskottet,
hoppas jag, kommer att hinna behandla den här framställningen från talmanskonferensen så att lagtingsordningen och arbetsordningen hand i hand
kan gå vidare. Jag återkommer till ikraftträdandet.
Delegeringsförbehållen i lagtingsordningen finns egentligen på tre plan.
De är införda här i arbetsordningen och i motiveringarna till envar paragraf
så är det också angivet till vilken nuvarande norm, antingen i arbetsordningen eller i lagtingsordning, de nya paragraferna hänvisar. De är för det första
helt nya bestämmelser i arbetsordningen som följer därav att lagtingsordningen på några punkter innehåller ändringar i lagtingets nuvarande procedurregler. För det andra ett återupprepande av befintliga bestämmelser där
det kort konstateras att paragrafen motsvaras av den och den normen för
närvarande.
Den tredje gruppen är den som vi brukar kalla kodifiering av praxis. Den
nuvarande arbetsordningen är fyrtio år gammal och under den tiden har
praxis i lagtinget utbildats. Den har befunnits i många fall vara god, värd att
följa, därför föreslår talmanskonferensen att en kodifiering av sådana goda
normer införs i denna arbetsordning. Allt under devisen av denna normbundenhet, som all offentlig verksamhet ska präglas utav.
Jag tänker bara kort nämna de nya paragraferna som finns. Alla kan vi
läsa vad de innehåller och jag förstår att lagutskottet redan har satt i gång sin
läsning. De är paragraferna 7, 12, 17, 28, 29, 40, 44, 48, 62, 101 och 104.
Jag konstaterar att 7 § i arbetsordningen naturligtvis behöver innehålla
detaljföreskrifter om hur lagtinget upplöser sig självt. En dramatisk åtgärd
men utformad på det här sättet.
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12 § innehåller en textdel som är aktuell som en biprodukt av reformeringen av lagtingets arbetsregler och det handlar om arvode och kostnadsersättningar för ledamöter. På sidan fyra finns en kort beskrivning före avsnittet
kapitel fyra utskotten om processen sådan den är just nu. Frågan om arvoden
och kostnadsersättningar är anhängig i talmanskonferensen och jag tror att
det här lagtinget ännu får befattning med ärendet.
17 § är ny, men det beror naturligtvis på att utskottsstrukturen har genomgått förändring och arbetsordningen innehåller nu den normen att antalet medlemmar i utskotten ska öka.
28 § är delvis ny, en ganska ofta återkommande fråga som vi har haft här
lagtinget, det vill säga, är det möjligt hos oss med skuggbudgetar, i takt med
att parlamentarismen utvecklas, och det var ju den yttersta meningen med
hela lagtingsordningen, har det också blivit påkallat att medge och göra det
möjligt med skuggbudgetering i det parlamentariska umgänget, regeringsmakt-opposition.
29 § är kanske den mest genomgripande paragrafen i denna arbetsordning.
Arbetsgruppen, tillsammans med lagtingsdirektören, lyckades, som jag vill
påstå, hyggligt att i en paragraf formulera regler för utövande av medborgarinitiativ, som i länder i rättsordningar där detta redan finns, kräver särskild
lagstiftning. Nu kommer praxis säkerligen att utveckla systemet här, 29 § är i
sig en regel i regelverket, som är, naturligtvis med tanke på den parlamentariska demokratin, ytterst välkommen. Jag för min del tycker att den är balanserad och borde fungera. Det här är helt nytt, vi vet ännu inte, men så här
formulerad borde 29 § fungera. Om lagutskott hittar på invändningar så ska
vi försöka bemöta dem.
40 § är ny, bindningar och redogörelser för ledamöternas bindningar, finns
inte så mycket att säga om dem.
44 § är för mig en gammal en käpphäst, möjlighet till kompletterande
framställningar eller lagförslag, som det numera heter, är nödvändig. Men
hur de kompletteringarna ska gå till, tycker jag, döljer demokratiska problem.
Här föreslås det nu alltså att komplettering av lagförslagen ska följa en bestämd norm. Det ska inte vara möjligt för en regering att umgås med parlamentsutskott, så där hur som helst, beroende naturligtvis på omfattningen av
kompletterande förslagen. Men grundregeln ska vara att ändringar av lagförslag ska hanteras på samma sätt som de underliggande lagförslagen. De ska
redovisas i plenum, de ska undergå remissdebatt och de ska via kammaren
komma till utskotten. Det här är ingen kritik, utan det här menar jag är en del
av den helt nödvändiga transparensen i parlamentarisk verksamhet.
48 §, en i dagarna aktuell fråga, rätt att närvara vid utskottssammanträden. Det nya här är att lagtingets presidiemedlemmar, ska ha rätt att närvara
vid utskottssammanträden. Enligt arbetsgruppens åsikt en helt logisk reform,
därför att när talmännen ska övervaka ordning och reda och effektivitet upprätthålls i lagtinget, är det nödvändigt att man också kan ha insyn i vad som
sker i de oerhört viktiga organen, som utgörs av utskotten. Därav denna föreskrift. I övrigt har talmännen samma rätt som vilken ersättare som helst i utskotten att närvara.
62 §, anmälan till plenum. Här beskrivs den nya praxis som gäller, uppropregel vid varje plenum. Enligt färsk praxis förrättas dock namnupprop
även vid senare plenum, varför regeln om att namnupprop inte behöver hållas föreslås slopad. Det är närmast en ordningsföreskrift.
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101 § är helt ny, men det följer också av den nyordning som gäller för val
lantråd. Det här är tekniska saker, som försöker fånga in alla tänkbara scenarier i en, två eller vid behov tre omgångar. Den här paragrafen är väldigt teknisk, basen finns i lagtingsordningen. Normalt brukar bestämmelser lagtingsordningen, alltså på grundlags nivå, räcka. Men här finns det föreskrifter
om hur man gör i situationer som blir svåra att hantera.
104 §, innehåller en ny bestämmelse som nog inte ska anses stå i strid med
lagtingsordningen, för det får den inte göra. Men i ett ganska sent skede av
den här processen, upptäckte vi i arbetsgruppen, en sådan här situation. I en
miljö, där dubbla medborgarskap är möjligt, så är det inte möjligt att, så att
säga, begränsa medlemskap bara i ett nationellt parlament, där man är medborgare, eftersom man kan vara medborgare i flera länder. Därför införs en
sådan här bestämmelse nu. Eftersom det i vissa fall är möjligt med dubbelt
medborgarskap, kan det i teorin det vara möjligt med samtidigt medlemskap
i till exempel Sveriges riksdag/Ålands lagting. Då bör man ha regler för hur
det går till, det räcker inte bara med regler för samtidigt medlemskap, eventuellt Ålands lagting och till exempel Finlands riksdag och Europaparlamentet, utan kompletterande bestämmelser finns.
Herr talman, min tid är ute, jag vill bara avsluta med att säga, att 108 §, på
sista sidan, finns från förut, därför har jag inte beskrivit den som ny. Men det
nya vi har sagt i arbetsgruppen är, att även om lagtinget är enigt, så får avvikelser från arbetsordningen bara göras i enskilda fall, där avvikelserna är
ringa. Mindre avvikelser tillåts och det av den anledningen, att denna arbetsordning nu får ett hierarkiskt lyft, från att tidigare ha varit ett beslut i lagtinget, tillkommit i enda behandling, får nu arbetsordningsstatus av landskapslag. Därmed ökar dess normativa effekt, av skäl som vi alla känner. I
takt med att den normativa effekten stiger, ska naturligtvis möjligheter till
avvikelser minskas. Därav denna 108 §, som jag är övertygad om att kommande lagting kommer att tillämpa med de villkor jag nämnde i början på ett
förutsägbart sätt, proportionellt och förnuftigt. Ikraftträdande av den arbetsordning följer en speciell norm, som ännu inte existerar, det vill säga 65 §, i
den lagtingsordning jag nämnde i början, och om den här automatiken fungerar ska denna arbetsordning träda ikraft samma dag som den nya lagtingsordningen förhoppningsvis träder ikraft, det vill säga den 1 november detta
år, att gälla från och med det nya lagtingets inledande. Tack talman!
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Jag vill som ålderstalman, framföra ett stort tack till lagtingets
presidium och till lagtingsdirektören för ett fint utfört arbete. Det här lagtinget har, tycker jag, gjort väl ifrån sig, vad gäller att förnya lagtingets arbetsrutiner. Det kommande nya lagtinget kommer att få testa det vi har gjort
tillsammans, i en stor endräkt, och det ska bli spännande att se hur det fungerar i praktiken.
Perfekt kan det knappast vara i resultat, men i stort tycker jag ändå att det
har gjorts ett alldeles förträffligt arbete och det är imponerande att presidiet
lyckades få ihop den här arbetsordningen, eftersom det ändå drog ganska
långt ut på tiden innan vi kunde ro i hamn en ny lagtingsordning.
Det kommer att bli intressant i lagutskottet, där jag nu sitter, att närmare
granska det här arbetet och utskottet har tjuvstartat för att vi säkert ska få det
här viktiga uppdraget utfört. Vi har redan noterat, inte egentligen brister,
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utan vi har försökt göra det ännu bättre, det som talmännen har gjort. Ett
stort tack för det här och jag tycker att hela lagtinget kan vara nöjd med det
här arbetet.
Ltl Danne Sundman

Herr talman! Jag har haft, ska man säga både nöjet och äran att få vara med i
den här arbetsgruppen, som tog fram först lagtingsordning och sen fortsatte
med den här arbetsordningen. Det är väl så med sådant här reformarbete, att
när man är mitt i det, så ser man inte hur stor reform det egentligen är. Det är
både stora och små saker, praktiska saker och också symboliska saker som vi
ändrar. Tillsammans är det nog som lagtingsledamoten Sundback sa, en stor
och intressant reform. Det ska bli intressant att se hur den fungerar.
Det är en sak, som bekant, som jag och Obunden samling utgående från
vår horisont inte fick igenom. Det var borttagande av ersättarsystemet, som
ju hade direkta effekter, så länge det var kvar i lagtingsordningen, vilken nu
materialiseras i arbetsordningen, nämligen utskottsstrukturen. Där är frågan,
vilket jag flera gånger framfört, om det är klokt att ändra utskottsstrukturen
nu, när det egentligen inte behövs. Antalet utskott minskar, utskottens kompetens blir mycket bredare och de får också flera ledamöter.
Det står i bibeln att Gud vänder det onda till det goda, vi får hoppas att han
hjälper oss här då. Men det kan också visa sig att det kanske inte var nödvändigt mot bakgrund av att det fortfarande finns lika många lagtingsledamöter
som tidigare och man kunde ha de här flera, men lite smalare utskotten.
Jag inser att slaget för den här gången är förlorat. Jag vill bara för historieskrivningens skull, säga, att jag inte tyckte man skulle göra såhär, när det inte
behövdes. Men det är som det är, brukar min mormor säga. Och så måste
man gå vidare bara. Vi ska hoppas att det blir bra till slut och det är säkert
någonting som lagutskottet ytterligare kan titta på, men jag har inga större
förhoppningar på att det ändras.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! På något sätt måste jag säga att jag tycker att ledamot
Sundman är lite gnällig i överkant. Den här utskottsstrukturen är ju ett
steg på vägen mot det system, som ledamot Danne Sundman efterfrågar.
Det kommer att bli lättare för nästa lagting, att ta det beslutet om man
vill, eftersom då utskottsstrukturen är anpassad till ett sådant system.
Jag skulle hoppas att ledamot Danne Sundman tittar på det här en
gång till och reflekterar lite längre. Det är också så att jag tror att reformen i sig är bra, oberoende av vad som händer med den här Lex Gunnar, för att det gör att arbetet blir mera koncentrerat och man får bättre
stadga i lagtingets arbetsrutiner.
Ltl Danne Sundman, replik

Ja, herr talman! Jag har ju mina reflektioner på kammaren, kommit till
den slutsatsen att om man tar det här steget nu, fastän man inte behöver, bäddar det för den här kommande reformen. Man får vara beredd
på att saker och ting tar tid inom politiken. Tio år är ingen lång tid för
att få en förändring till stånd och jag hoppas, i likhet med Sundback, att
det här kan bädda för reformen. Men det måste ju också fungera under
tiden och jag ser det som ett litet problem med sju ledamöter och tal-
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manstrion och alla ersättare närvarande vid utskotten i värsta fall. Men
vi ska tro att det är en hypotetisk situation.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, herr talman! Jag, som sagt var, tycker att den här förändringen behövs. Arbetsbördan och variationen i de ärenden som kommer till lagtingets utskott har förändrats betydligt sedan den förra arbetsordningen
kom till. Det var ju praktiskt taget inte några diskussioner, utan man
skrev korta protokoll på det mesta, eftersom allt var så färdigt reglerat.
Det finns nog behov av att göra en reform. Det har anförts att det blir så
trångt i utskottsrummen, och det kanske är lite att hänga upp sig på för
små detaljer i en så här stor reform. Försök tro lite mera på framtiden,
än det här att det blir trångt i utskottsrummen.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Jag tror inte det blir trångt rent fysiskt. Efter en kaffepaus,
så tittade vi på utskottsrummen. Det går ju att ordna. Jag tror det kan
bli trångt politiskt. Det är med den här reformen som med alla reformer
i det politiska arbetet, det är vad man gör det till, vad det nya lagtinget
gör det till. Jag vill inte klä mig i det epitetet att jag är en gnällspik, utan
jag kommer att se fram emot det här och har jag nöjet att få ingå i nästa
lagting också, så kommer jag att göra mitt yttersta för att de ska fungera.
Förhoppningsvis också tillsammans med flera av kollegorna, som redan
är här i lagtinget.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Gunnar Jansson, replik

Tack talman! Det är hedervärt av ledamoten Sundman att inte ge upp.
Politik ska man aldrig ge upp. Samtidigt ska man i politik undvika att
göra det goda till de bästas fiende. Vi känner ledamoten Sundmans hållning och respekterar den. Men som jag sa i presentationen, arbetsordningen får inte stå i strid med lagtingsordningen. Det är bara så. De saker som kollegan Sundman nu avhandlar, de har haft sin tid. Det gick
vidare den 10 juni, därför kan jag bara kort citera ur den lagmotionen,
som jag för stunden tecknade på, säger att under den övergångsperiod
som nu kommer det vill säga fram till nästa val, ska landskapsregeringen vidta nödvändiga åtgärder för att förbereda den föreslagna reformen,
vilket också bör framgå av nästa regeringsprogram. Vi talar nu om framtiden. Arbetsordningen kan inte gå ut över lagtingsordningen.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Som jag sa i mitt anförande, så materialiseras nu det här
mycket riktigt, som lagtinget beslöt när man antog lagtingsordningen.
Jag kommer att slå vakt om de här skrivningarna, även om det inte är
lagfäst, så är det ett tydligt viljeyttrande från lagtinget, om jag får den
uppgiften av Ålands folk. Det är viktigt att reformen går vidare, för att
det politiska maskineriet ska fungera bättre, särskilt i gränssnittet mellan lagting och landskapsregering.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Roger Jansson

Herr talman! Jag framför förhoppningen att Ålandsdelegationens kritik och
beslut i samband med lagtingsordningen inte på något sätt ska förhindra att
lagtingsordningen till övriga delar, åtminstone förhoppningsvis i sin helhet,
ska kunna träda i kraft. Och därmed också arbetsordningen, så att vi får det
nya systemet från den 1 november. Jag har förstått på tongångarna på rikshåll i kontrollapparaten, att så ska kunna vara möjligt. Dock med en viss osäkerhet huruvida man kommer att hålla med Ålandsdelegationens majoritet i
de frågor som föreslås strukna från lagtingsordningen.
För vår del, från Moderaternas sida, vill vi särskilt berömma lagtingsledningen, lagtingsdirektören Susanne Eriksson, men också talmannen, som har
lett det här arbetet, som är en av de största reformer man har gjort lagtingets
inre arbete under självstyrelsens tid och det mega arbete som sådant, inte
minst när det gäller lagberedningsinsatserna. Det arbete som gjorts är också
av en hög kvalitet, inkluderande i detta förslag till arbetsordning. Tack för
det.
Personligen vill jag säga att jag har ifrågasatt att vi skulle öka utskottsmedlemmarnas antal till sju, plus att ytterligare personer kan delta i mötena. Om
det är någonting som har varit effektivt här i lagtinget, så är det de specialutskott som har haft fem medlemmar. På det sättet slår vi sönder ett välfungerande system, ett av de bästa vi har. Det beror på medlemmar och ordförande
att försöka se till att oenigheten i lagtinget och konstruktiviteten i utskottsarbete inte försämras genom den här ökade, man kan kalla det partipolitiseringen av utskottsarbete, som det per automatik innebär när man utökar antalet medlemmar. Sju är ju inte så hemskt mycket mer än fem, så förhoppningsvis ska man ha den resningen i kommande lagting att man ska kunna
klara av det. Det finns också undantag i den här huvudregeln om att fem personers utskott har fungerat väl. Vi har under årtiondena sett att så har det
inte alltid varit, men det har i alla fall varit en huvudregel.
Avslutningsvis, herr talman, vill jag säga, att det som jag hade bekymrat
mig för i det här lagtinget och i tidigare lagting, så är engagemanget i EUärenden, som vi nog under den här fyraårsperioden har fått aningen bättre,
men jag vill understryka att det bara är aningen bättre. Om vi vill vara effektiva medlemmar i Europeiska Unionen, under det finska paraplyet, måste
vara både effektiva mot unionen och mot Finland. Den nya arbetsordningen,
med stöd av lagtingsordningen, ger alla formella förutsättningar för att visa
upp den effektiviteten. Därför hoppas jag att vi nu får nya statuter som styr
vårt arbete, att också alla medlemmar i kommande lagting ska känna ett
större ansvar för de här EU-frågorna. Det är ett antal ledamöter som har jobbat med dem aktivt under den här perioden, men det är fortfarande för få.
Det är ett för svagt intresse, trots talmanskonferensens, presidiets och självstyrelsepolitiska nämndens ansträngningar att öka intresset. Tack.
Ltl Olof Erland

Herr talman! Vi behandlar givetvis arbetsordningen utifrån de beslut som
lagtinget har tagit när det gäller lagtingsordningen, det vill säga utskottsstrukturen och ersättarsystemet, något annat vore orimligt otänkbart.
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Däremot vill jag mycket skarpt vända mig mot det som ledamot Roger
Jansson säger här om EU-engagemanget. Åtminstone för lagutskottets del,
kan jag säga att vi i över ett års tid behandlade Lissabonfördraget och väntade
på utlåtande från andra instanser. Vi har behandlat flera lagframställningar,
vi har mycket noggrant gått igenom europeiska domstolsprocessen, hört
många experter och engagemanget har det inte varit något fel på. Däremot
kan man fråga sig, hur ordningen ska vara i lagtinget. Självstyrelsepolitiska
nämnden, som är ett politiskt rådgivande organ, har påtagit sig uppgifter att
behandla meddelanden, göra utlåtanden, medan vi sedan å andra sidan har
specialutskotten. Till den delen kan man ju hoppas att den här reformen möjliggör en bättre sortering av EU-ärenden. Som sagt, jag accepterar inte den
typen av svepande påståenden, att EU-engagemanget skulle vara svagt. Tvärtom, tycker jag, har det varit mycket starkt från många håll under den här perioden.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Som den uppmärksamme lyssnaren kunde konstatera,
rörde jag mig inte på nivån enskilda utskott eller i det här fallet lagutskottsnivå. Från min utsiktspost som medlem i lagtinget och medlem i
självstyrelse politiska nämnden, gjorde jag bedömningen det totala engagemanget. Jag vill inte peka finger åt någon och därmed vill jag inte
heller höja någon till skyarna, men det är ju bra att någon själv höjer sig
till skyarna, så blir det säkert en personlig tillfredsställelse.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Det finns ingen anledning att höja någon till skyarna. Jag
rör mig inte i dessa områden, men däremot kan jag verifiera att det finns
ett engagemang. Lagtinget kan väl konstatera, att man på flera punkter
ändrat självstyrelselagen, man har fått en särskild medarbetare i parlamentet, har särskilda medarbetare i Finlands representation och så vidare. Det EU- meddelanden som har behandlats, har, som jag ser det,
engagerat lagtinget. För att engagera sig i EU-frågor, behöver man inte
röra sig uppe i skyarna, utan det är mycket konkreta frågor. Det är ett
hårt arbete att få igenom lagstiftning, för att få igenom avtal med Finlands regering och där har lagtinget gjort sitt arbete, tycker jag.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Jag tror fortfarande att alla begrepp jag talade om, jag talade inte specifikt om Lissabonfördraget eller alla andra stora formella
EU-ärenden, vi haft på vårt bord här i lagtinget. Vi har varit överens om
att ska vi vara effektiva i vårt arbete med EU-frågor, måste vi vara ute i
tid. Vi måste få ett ”early warning” system att fungera, och det är helt
andra ärenden än dem som ledamoten Erland räknar upp. Det är grönböcker och det är vitböcker och det är annan kunskap som vi kan ta del
av när vi få de månatliga rapporterna till alla utskott och till alla medlemmar i Ålands lagting. Det är där vi har diskuterat att vi måste bli betydligt duktigare.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Vi kan bli betydligt duktigare på de flesta områden, men
när det gäller grönböcker och direktiv så kommer månadslistorna och
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det finns tillgängligt på Internet. Var och en lagtingsledamot får tala för
sig själv och det har Roger Jansson gjort.
Men jag vill påstå att EU-frågorna hela tiden förts framåt i lagtinget.
När det gäller ”early warning” systemet, är jag faktiskt inte riktigt uppdaterad på hur det är implementerat i lagtinget. Men det är alltså en lagtingsfråga som behöver komma på plats om den inte är det. Men det kan
vi konstatera redan nu, att de ärenden, som kommer via” early warning”, de är antagligen inte många. Självstyrelsepolitiska nämnden vet
säkert hur det här systemet fungerar. Lagutskottet har inte tagit del av
de arrangemangen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Den diskussionen som pågått här tror jag inte förändrar någonting, eftersom det här handlar om arbetsordningen och här är det en kodifiering av nuvarande system.
Vi vet att det är ytterst få ärenden, som lagtinget tar ställning till. Vi har årligen de här uppföljningarna. Vad jag minns brukar det röra sig runt cirka
fem ärenden. Det är en diskussion om det är tillräckligt täckande. Jag har alltid haft en annan uppfattning om systemet än som det är idag. Det kan inte
vara upp till den enskilda lagtings- eller utskottsmedlemmen, om man tycker
det här är viktigt för Åland eller inte. Vi måste ha ett system och en struktur
som gör att vi måste fatta beslut och bedöma huruvida ärendena ska behandlas i utskott eller inte. Inte kan det vara upp till någon enskild person som sitter här. Om man vill att vi ska engagera oss mera i EU-ärenden, så måste de
på ett helt annat sätt, täckas in i utskottsarbetet, och det kommer man nog att
ha tid med i det nya systemet. I alla fall bättre tid än vad vi har haft nu. Men
det kräver nog, som jag ser det, struktur och förändringar i själva behandlingen av EU-ärenden.
Min uppfattning är att vi borde, precis som ledamot Roger Jansson, vara
mycket mera aktiva. Men när man inte måste, så brukar det vara lite varierande resultat. I lagutskott har vi inte vad jag vet behandlat en enda sådan
fråga och inte har inte heller fört det på tal. Jag tycker inte att det är mitt personliga ansvar, utan det är hela lagtinget som måste ha ett sådant system att
ärendena går till utskottet eller om man har specialutskott, eller självstyrelsepolitiska nämnden, vilket är min uppfattning, att där måste man ha det övergripande ansvaret. Sen kan det gå till enskilda utskott. Det finländska systemet, som kanske inte är aktuellt för oss, där finns det ett samlande organ som
nästan har ett sorts överhus i den här frågan som funktion. Med nuvarande
system, blir det inte bättre. Det är ingen idé att vi står här och gnäller på det
heller, för så här har det varit precis hela tiden. Nästa gång vi får en rapport,
är det tre, fyra ärenden som lagtingets utskott har tagit ställning till. Tack
herr talman!
Talmannen
Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till lagutskottet.
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Remiss
6

Landskapsrevisorernas berättelse för år 2010
Landskapsrevisorernas berättelse (RB 1/2010-2011)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet. Godkännes?
Godkänt.
Diskussion.
Ltl Olof Erland

Herr talman! Revisionen är under diskussion på många olika plan, som system och som funktion inom landskapsförvaltningen och inom politiken. Det
finns en revisionslag, som är under bearbetning, nästan färdig och som, vad
det verkar nu, kommer att föreläggas nästa lagting. Det som händer med revisionen är att den bör bli mera professionell, mera fristående, en mera
renodlad myndighet när det gäller revision från lagtingets synvinkel, det vill
säga revision av landskapsregeringen.
I vårt parlamentariska system finns det en balans mellan landskapsregeringen och lagtinget. Det är regeringen som utför, verkställer det som lagtinget har bestämt. Det är en viktig synpunkt när det gäller revisionen i allmänhet och också särskilt den här berättelsen. Därför att revisionen av och
till har varit, det som jag brukar kalla, en ex post landskapsregering. Det är
som ett vanligt åländskt fenomen, så här borde man ha gjort istället. Så är det
ju inte i den regeringsform vi har. Landskapet säger, genom budgeteringen i
lagtinget på förslag av landskapsregeringen, att det här ska genomföras. Det
är med de ögonen som revisionen borde läsas och så tror jag också att de professionella revisorerna ser på det hela.
Herr talman! Till berättelsen här utgående från lagen om landskapsrevision, finns några utgångspunkter, målsättningar. Jag skulle sammanfatta dem
såhär: Den första punkten gäller medborgarnas rätt och bästa. Man kan säga
att det är ett allmänintresse att se till att landskapsregeringen, inom ramen
för budget och beslut, gör det som är bäst och rätt för landskapsregeringen.
För det andra, effektivitet i förhållande till om mål. Det som man ibland brukar kalla för yttre effektivitet. Man kan vara hur effektiv som helst i det interna arbetet, men det är det som får verkan utåt som är det viktiga. I affärssammanhang brukar man uttrycka det som ”to do the right business”, inte ”to
do the business right”, det vill säga det som är rätt, det som gör vinster. Sen
kan man vara hur effektiv som helst och ändå göra dåliga affärer. Den tredje
punkten är resursanvändningen, hur man använder medelpenningsresurser
och materiella resurser. Man kan säga att det är den inre effektiviteten. Det
vill säga, man ser till att man inte slösar och låter pengarna rinna mellan stolarna. För det fjärde, landskapsregeringen ska följa de regelverk som finns
och de lagar som finns.
Utifrån de här punkterna, ska jag gå igenom några saker som revisorerna
tar upp och kommenterar. Det mesta är välgrundat och välmotiverat, men på
ett par punkter skulle jag vilja framföra några invändningar, som vi har diskuterat i den liberala lagtingsgruppen.
För det första gäller det rent allmänt att många områden behöver mera resurser. Jag tycker att en utgångspunkt skulle ha varit att starkare markerat
hur mycket mindre resurser landskapsregeringen har haft att röra sig med,
trots att det funnits reserver. Det är en dramatisk förändring från hösten
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2008, när det gäller resurstilldelningen, med givna behov och minskade resurser. Jag tar de här punkterna i ordning. Det betyder inte att de kommer i
prioritetsordning.
Vi har Ålandskontoret i Helsingfors, där man har sett på verksamheten och
konstaterat att det är en viktig verksamhet, det görs ett omfattande arbete
och det krävs mera resurser enligt den bedömning revisorerna gör. Jag tror
inte det finns så mycket mer att säga om det, mer än att landskapsregeringen
bör notera det och se på den externa informationsverksamheten, som man nu
omorganiserat och hur man kan koordinera det externa arbetet gentemot
Sverige, Stockholm och gentemot Finland. Där finns det naturligtvis behov av
mera resurser, men det är kanske svårt förrän vi har budgeten i balans, som
är planerat till 2013. Den andra punkten är integration, och där är det riktigt
påpekande att landskapsregeringen har haft som målsättning att ta fram en
lag. Jag är inte själv direkt involverad, men jag har varit med i diskussionerna
och insett hur svårt det är med integrationslagstiftning när det är delad behörighet, begränsad behörighet och det är flera lagar som hänger ihop. Jag har
förstått att det är en lagframställning på gång. Det är helt adekvat av revisorerna att påpeka det här.
Men jag vill också ge ett annat perspektiv på integrationen. De två personer jag nämner här, är inte är experter på åländsk integration, om man då
menar de inflyttades ställning och möjlighet att verka i samhället. För det
första, president Tarja Halonen, som var här för inte så länge sen, konstaterar
tydligt och klart, att i den typ av samhälle som Åland är, det vill säga småskaligt och socialt solidariskt till många delar, är det lättare för inflyttade att anpassa sig. För det andra, minister Ole Norrback, som är mycket välinsatt i
Ålandsfrågor, både politiskt och privat, konstaterar samma sak, att vissa regioner i Österbotten och på Åland, klarar av integrationen på ett sätt som är
värt att notera. Att flytta till ett annat land, där det finns starka sociala strukturer, kan vara svårt för många. Det är klart. Det som är det viktigaste, som vi
liberaler alltid påpekar, det är att välfärd och arbete, för dem som flyttar till
Åland är den bästa ingången, den bästa tryggheten för att anpassa sig till
samhället. Jag tror det är viktigt att påpeka, när det gäller integrationen, att
det finns två aspekter. Det ena är det materiella vardagslivet, med välfärd, arbete, skola och hälso- och sjukvård, allt som alla vi andra som bor på Åland
har. Sen finns det den exotiska delen av kulturer av olika slag, som också
måste få finnas och utvecklas, det vill säga, det mångkulturella samhället. Där
hjälper inte lagstiftningen direkt, som är mera inriktad på arbetsmarknaden
och liknande. Integrationen är ett viktigt område där vi tillsammans med revisorerna hoppas på att det kommer en lagstiftning.
Vi har också byggnadsbyrån och ett dilemma som har funnits i många år –
att landskapsförvaltningen har hyrt utrymmen på stan, naturligtvis i allmänhet till marknadspriser, men höga priser jämfört med vad vi kunde göra här
internt. När byggnadsbyrån flyttar ut till Zeipels lokaler, är det inte bra, precis som revisorerna säger. Å andra sidan finns det en politisk bakgrund. Det
har inte funnits möjlighet att få stöd för att bygga en våning till på självstyrelsegården. Det får vi konstatera att är lagtingets budgetbeslut och då måste
man tänka på att det ger dyrare lösningar, men vad finns det då för alternativ? Jag tycker, och det är inte direkt ett lagtingsgruppbeslut, att när
Godbycenter kanske får en ny ägarlösning, en ny ägarstruktur, borde trafikavdelningen, som är ganska avgränsad när det gäller logistik, administration
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och liknande, förflyttas till Godby. Det skulle frigöra utrymmen här. Det betyder i praktiken att någon tjänsteman kanske bör finnas här i centralförvaltningen. Centralförvaltningen ska ju bli mera av en tillsynsmyndighet och liknande. Där kunde man ha alla operativa funktioner, inklusive bolag för trafikplanering, skärgårdstrafik och så vidare. Det här är mera som vägkost för
nuvarande landskapsregering, vad de hinner med och den kommande.
När det gäller räddningsverket har jag upplevt problemet från kommunens
sida. Det vill säga hur man ska få ihop hela räddningsförvaltningen, administrationen och verksamheten på hela Åland, till en fungerande helhet. Där
finns det mycket dragande, där finns det mycket prestige, där finns det
många svårigheter att övervinna. Revisorerna säger att lagen inte är implementerad och det arbetet bör fortsätta.
När det gäller polisen, finns det ett långt avsnitt och det avspeglar de verkliga problemen. I lagutskottet har vi på många olika sätt behandlat polisfrågor, ordningspaketet, som vi kallar det. Vi har gjort studiebesök hos polisen,
vi har nyligen behandlat en ny polisstyrelse framställning. Man kan konstatera att resursfrågan är i centrum också här. Ett nytt polishus har diskuterats,
det har funnit ritningar, planer, det har funnits välgrundade motiv, men där
har resursbristen gjort att det inte har funnits utrymme för det. Var det får få
konsekvenser, om det hotar ordning och säkerhet, det måste ju expertisen
bedöma. I det här fallet landskapsförvaltningen, tjänstemännen och regeringsmedlemmarna. Min uppfattning från lagutskottets behandling är, att
den här problematiken har flera bottnar, flera nivåer. Det är som sagt en resursfråga, men också en fråga om att få ett klarare huvudmannaskap. Det vill
säga, relationen mellan det som vi kallar polisbyrån, rätts- och säkerhetsbyrån, tror jag den heter och polisdelegationen. Landskapsregeringen har föreslagit en polisstyrelse, men detta förslag har inte vunnit ett sådant gehör, att
vi har kunnat fortsätta behandlingen i lagutskottet. Det har inte funnits tillräcklig acceptans i det här skedet, utan problemet, som jag ser det, är att all
problematik har dragits in i denna fråga om huvudmannaskapet. Den interna
organisationen, de interna resurserna, lagtolkningen, lagtillsynen, instruktioner och normgivning och så vidare, där det behövs ändringar i lagstiftningen för att komma vidare. Polisfrågan, när det gäller revisionen, kan man konstatera att lagtinget har beviljat resurser lagtinget har beviljat på landskapsregeringens förslag. Det har inte funnits mera utrymme.
När man ser på det här framöver tror jag att man borde försöka förklara,
argumentera, resonera om att en polisstyrelse, oberoende vem som ska sitta
som ordförande, är något som är ett första steg i att klara ut de organisationsproblem som onekligen finns och som inte är ringa, som man brukar uttrycka sig i lagstiftningen. Då det gäller budgeten finns ett långt resonemang.
När det gäller inbesparingarna på lönerna, det här har också varit en politisk
fråga, måste vi erinra oss att lagtinget har sagt, att man ska göra en besparing
på lönerna, på verksamhetsutgifterna, i budgeten för 2010 motsvarande två
veckor. Det systemet var utformat så, att det är överenskommelser mellan arbetsgivarna och arbetstagarna, men att man i yttersta ändan kan ta till permitteringar. Ser man det ur den synvinkeln, har man fullföljt intentionerna.
Det skriver också revisorerna.
Landskapsregeringen har fullföljt intentionerna och sparat mellan tre och
fyra miljoner. Sen har man sparat ytterligare 3,3 miljoner och 2,4 miljoner på
andra sätt. Det här på andra sätt, visar att signalen om att man ska spara på
63

lönerna, har spritt sig i förvaltningarna och man kan säga att utgångspunkten
är att det är mycket svårt i en förvaltning att spara överlag, så att säga. Alternativet är att man plockar ut enskilda tjänster, enskilda tjänstemän och sparar in på dem. På det här sättet har man för det första solidariskt ställt upp i
landskapsförvaltningen och sparat två veckors lön, sammantaget 3,3 miljoner. Det ytterligare besparingarna har andra förklaringar, men det är också
den här signaleffekten. I och med att man har sparat 5 miljoner, kan varje enskild studerande, säga ”vad bra”, kanske det här räddar min studieplats. Varje
person som har fått vård i ÅHS, kan säga ”tänk om man inte hade sparat det
här – då kanske min sjukdom hade varit obehandlad, sämre behandlad eller
servicen hade varit sämre”. Solidariteten har varit till nytta för samhällsmedborgarna. Det finns naturligtvis anledning till det som revisorerna gör, att
konstatera att det lilla antalet personer, som blev permitterade, de har inte
varit nöjda. Man har sett på olika grupper, man har konstaterat att lärarna
förhandlar sig till det som en del säger förmån, och de andra säger var en
uppskjuten belastning. Det kan man tolka som man vill, men systemet såsom
det var utformat av landskapsregeringen och omfattat av lagtinget, det genomfördes. Det tycker jag var en mycket bra sak. Oberoende av allt annat,
har det i vår budget gjort att den här övervintringen under lågkonjunkturen
och den globala krisen har reducerat och mildrats.
Minister Roger Eriksson, replik

Tack herr talman! Jag kan konstatera att landskapsregeringen har mött
polismyndighetens krav och förväntningar, så långt det är möjligt och
kan bara beklaga att det här förslaget till polisstyrelse, lagframställan
som vi hade, inte har funnit gehör i lagutskottet. Så är det i den politiska
realiteten, men processen går vidare.
Det som jag egentligen tänkte kommentera var polisens behov av ny
fastighet. Det är riktigt, att när vi inledde den här processen, fick vi en
prislapp på den, men den var alldeles för hög. Då tog vi det näst bästa alternativet, det vill säga, vi har funderat på andra planer. Vi har ett
ganska nära samarbete med ett privat bolag i Mariehamn och tanken är
att vi utgående från nuvarande fastighet, ska kunna köpa in eller hyra in
nya fastigheter norrut, för att kunna tillfredsställa polismyndighetens
behov.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Jag kan bara konstatera för er information att det finns en
vilja att göra någonting och jag vill säga för min egen del, att jag är inne
på att man ska ändra på huvudmannaskapet, klargöra det genom en polisstyrelse. Sen finns det detaljer i förslaget, som det kana vara bra att
landskapsregeringen tar och tittar på en omgång till. Men en polisstyrelse är nästa steg i en reform.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman

Talman! Landskapsrevisorernas berättelse är alltid intressant läsning för en
oppositionspolitiker, som har velat visa på en alternativ politik. Även denna
gång, som så ofta, finns det flankstöd i revisorernas berättelse på flera punk-
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ter. Jag ska gå in på några av punkterna och också prata om vad orsaken är
till den kritik, som kommer från revisorerna. Jag skulle inte, som en journalist i en av lokaltidningarna gjorde, kalla den här berättelsen för mild. Endast
på en punkt har landskapsrevisorerna funnit att det inte finns någonting att
kritisera. Annars är det ganska svidande kritik, så mild skulle jag inte se den
som. Särskilt inte om man läser mellan raderna.
Om man tittar i berättelsen, fäster jag min uppmärksamhet först på sidan
sju, där man pratar om integrationspolitiken. Det är tyvärr beklagligt, att integrationslagen inte har kommit längre än till remissrunda. Om man läser
lagförslaget, ska man vara närmast jurist eller åtminstone raketingenjör eller
ha motsvarande utbildning, för att förstå sig på den. Den är så pass avancerat
utformad, men det är en diskussion som de som sitter i nästa lagting får ta
ställning till. Det skulle ha varit jätteviktigt, att den lagen skulle ha kommit
till det här lagtinget, och det borde man absolut ha prioriterat. Vi vill alla väl
när det gäller integrationen, vi inser att vi måste hjälpa den på traven. Då är
en lag det första viktiga steget.
Jag går raskt vidare till sidan åtta, där landskapsrevisorerna granskar fastighetsförvaltningen. Där får Obunden samling stöd i sina tankar att landskapsförvaltningen ska inhysas i egna lokaler. Man skriver rent ut att man, av
strikt ekonomiska skäl, måste tillse, det som obunden samling och flera med
oss, men tyvärr inte en majoritet, har hävdat. Det här är en viktig poäng. Idag
har vi en ineffektiv förvaltning mycket tack vare att den är spridd på flera
ställen och man tappar viktiga synergieffekter, samtidigt som kostnaden är
högre för skattebetalarna. Vidare säger man om räddningslagen, kort men
koncist kritik, att räddningslagen ännu inte uppfylls och detta bör påskyndas.
Återigen en utebliven fjäder i hatten för kansliministern, tyvärr.
Nästa punkt är kanske den allra allvarligaste på sidan tolv, om polismyndigheten. Vi har i dag en poliskår som starkt lider av att man inte har någon
övergripande styrning, man får inte veta hur man ska utföra sitt arbete, man
har oändamålsenliga lokaler, fast man nu kommit tillbaka till den fastighetslösning som landskapsregeringen, landskapsstyrelsen hade för tio år sedan,
att hyra upp grannfastigheter. Poliskåren är stolt över sitt yrke, man vill utföra ett bra jobb men trots att man begär, begär och begär, får man inte de
förutsättningarna. Så här ska vi inte hantera, vad som nästan kunde kallas
kronjuvelen i vår självstyrelses krona. Det är ett utav våra viktigaste behörighetsområden. Vi måste förtjäna den behörigheten nästa period, och se till att
polisens verksamhetsförutsättningar förbättras. Det handlar inte alltid bara
om tilläggsresurser, det handlar om att använda de resurser vi har på rätt sätt
och lyssna på polismyndigheten och deras bekymmer. Det är under all kritik
hur vi har skött den myndigheten, tyvärr.
I övriga delar är det rätt så mycket konstruktiv och saklig kritik, från revisorerna. Mycket av den kritiken som revisorerna kommer med, och som de
har kommit med i tidigare rapporter. Om man lägger fyra rapporter på hög,
som vi har haft den här perioden, beror på det att landskapsregeringen inte
har förverkligat sitt handlingsprogram.
Som en utvikning, herr talman, har jag granskat handlingsprogrammet och
snabbt försökt identifiera alla sakfrågor, av vilket flera nämns i revisorernas
berättelse. Det är ungefär 220 saker, som landskapsregeringen konkret har
sagt att det här ska vi göra i handlingsprogrammet. 57 av dem är genomförda,
och då har jag för en gångs skull varit snäll i min bedömning. 164 är inte ge65

nomförda, många av dem nämns här idag, t.ex. slutar det med frågan om regelverken för PAF, avkastningskrav och så vidare. Det och mycket annat
nämns i handlingsprogrammet. Det är ett handlingsprogram som går till
historien som är förverkligat till 25 procent, ungefär, 75 procent har inte förverkligats. Vi ska vara ärliga och säga av mycket av det beror på den nya ekonomiska situationen, men man borde då ha kommit med ett reviderat handlingsprogram till lagtinget, vilket man också säger i handlingsprogrammet
”ska utvärderas och vid behov komma med ett nytt program”. Det har man
inte gjort och det är ju ett problem och som revisorerna återkommer till år efter år. Brist på politiska åtgärder. Lägg där till, vilket jag har varit kritisk till
tidigare, att vi har en alltför bristfällig revision idag. Landskapsrevisionen och
den interna revisionen i förvaltningen har inte tillräckliga resurser.
Vi har väntat på revisionsreformen. Nu ryktas det om den på nytt, från att
ha passerat revy här i korridorerna ett antal gånger och vi har fortfarande inte
fått den hit till lagtinget. Det är jag ytterst kritiskt till, för det här är ett demokratiproblem, där demokratins grundvalar skälver. Ytterligare verkar det som
att centern och liberalerna, som har regerat den här perioden, nu har någon
sorts pakt att inte tala illa om varandra, vi ska inte säga sanningen om
varandra, utan vi ska vara tysta och bara berömma av vårt samarbete. Till och
med så att man kan tänka sig att fortsätta efter valet. Det stämmer ju inte alls
överens med vad vi hör vid kaffeborden och sofforna utanför plenisalen. Pratar vi med centern får vi höra annat om att liberalen, pratar vi med liberalen
får vi höra annat om centern. Men man har en pakt, för att dölja det här för
Ålands folk inför valet. Bästa ålänningar som lyssnar på det här, det är inte
alltid så som sägs. Tänk efter och granska det här innan ni går till valurnan 16
oktober. Jag har fördelen, talman, att sitta i finansutskottet och ytterligare
fördjupa mig revisorernas berättelse och det kommer jag att göra.
Minister Roger Eriksson, replik

Tack herr talman! Jag begärde replik angående diskussionen om polismyndigheten. Jag vågar påstå att landskapsregeringen har gjort mycket
för att underlätta polisens arbete på Åland. Vi har gått emot med lagstiftningsförslag, vi har stiftat olika lagar, ordningslagar och lagar om
säkerhetstjänster.
Förslaget om polisstyrelsen förföll tyvärr. Direktiven och anvisningarna har vi gjort så långt det är möjligt. Det har visat sig att vi saknar
lagstöd för det, vi har bara gjort det på ett ytligare plan. Det här med resurser och i den frågan nämns att polismyndigheten inte fått tillräckliga
resurser. Om man gör en jämförelse, har vår polismyndighet ganska bra
resurser. Problemet tycks vara, som också har framkommit ur personalbarometern, att det finns stora problem i ledningen. Här finns det hopp
både med personalenhet och med andra åtgärder för att få det att fungera. För då man talar på verkstadsgolvet, så fungerar det någorlunda
bra inom polismyndigheten, en hygglig nivå vågar jag säga.
Ltl Danne Sundman, replik

Talman! Kansliministern säger att man har kommit med lagar, ordningslag och så vidare. Det har ju ytterligare förvärrat polisens arbetssituation, när man inte kommer med tillämpningsanvisningar, hur polisen ska
arbeta. Man kan inte komma med lagstiftning, om man inte följer upp
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det med tillämpningsanvisningar. Vi har, som jag sa, en kompetent poliskår som är stolt över sitt yrke och vill göra rätt för samhället, ytterst
för demokratin. Men man får inte de verktyg som krävs och det här
handlar inte alltid om mera resurser. Det är precis så som sägs, är resurserna kanske är tillräckliga, men det måste komma styrning och ges förutsättningar ovanifrån, från självstyrelsen, från det här huset. Det har
man inte lyckats med.
Minister Roger Eriksson, replik

Tack herr talman! Vi räknade just upp, även ledamot Sundman, olika resurser och åtgärder som vi gjort för polismyndigheten. Det visar sig
också, att vi inte har ett egentligt lagstöd för ge direktiv och anvisningar
som är bindande, därför har vi gjort det bästa av situationen och gett
olika sorters, låt oss säga, på lägre nivå, rekommendationer hur man ska
förfara i de här frågorna. Men resurserna, om vi titta på dem, herr talman, är det så att Ålands polismyndighet har ungefär dubbelt mera polistjänster i sin organisation än vad övriga orter i likadan storlek i riket
har. Vi har 70 polistjänster. Det vill säga att vi på Åland har 2,6 poliser
per 1000 invånare. Landets medeltal är 1,33.
Ltl Danne Sundman, replik

Återigen, det inte resursbrist, det är brist på ordning och reda politisk
styrning. Är det så att man inte har lagstöd för de här bestämmelserna.
Men kom hit och begär det då, till Ålands lagting, så ger vi det. Det är
frapperande, rent av, att se hur den här framställningen om polisstyrelse
har manglats fram allt för sent och med två dagars remisstid hos polismyndigheten. Det är ju ett hån mot de anställda och mot de som försöker göra det bästa av situationen, att forcera en sådan. Det är bra att
lagutskottet förkastar den, för den innehåller felaktigheter. Den blottlägger en stor brist i det att man inte alls har klart för sig överbyggnaden
över polismyndigheten ska fungera, hur landskapsregeringens ska organisera sig. Det är mycket bra att lagutskottet förkastar den. En ny regering får ta tag i det här och reda upp det här, det är vi skyldiga Ålands
polismyndighet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Jan-Erik Mattsson, replik

Herr talman! Det var ju mitt intresse för ledamoten Sundmans anförande och det är klart att man kan gå in på detaljfrågor till finansutskottet, med lite vägledning vad finansutskottet ska ägna sig åt. Det som jag
kanske tycker är märkligt, eller lite märkligt, så är att vi i finansutskottet
tidigare har varit enhälliga i det senaste betänkandet om den förra revisionsrapporten och där vi efterlyste en tidigare behandling och som vi
också skrivit utlåtande om finansförvaltningslagen. Nog har väl finansutskottet varit ganska tydligt i sina åstundanden och jag ser fram emot
att vi i alla fall ska kunna fortsätta ha en sådan öppen dialog, i stället för
att kanske kritisera enskilda här och nu. Men revisorerna har ju de facto
inte fullföljt sina tankegångar som man hade då i senaste berättelsen
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och återkommit med den utredningen, men det var väl finansutskottet
göra.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Finansutskottet har alltid tagit sin uppgift på största allvar. De har ofta ytterligare förfinat det resonemang och den kritik som
landskapsrevisorerna har framfört och också visat på lösningar och vilken inriktning som lösningarna ska ha. Trots den sena stunden och
bråda tider i övrigt särskilt för lagtinget, så ska finansutskottet hinna
med det också denna gång på de två möten som vi har på oss.
Ltl Jan-Erik Mattsson, replik

Tack herr talman! Ja, det ska vi försöka göra och en sak som jag tycker
saknas nu igen, såsom det var senast, är ju att landskapsregeringen inte
har kunnat bemöta revisionsrapporten på något vis och vi har inte heller
fått någon redogörelse över den förra revisionsrapporten och det som efterlystes i den. Där har vi ett systemfel som måste åtgärdas och det ska
vi hoppas att den nya finansförvaltningslagen kommer att ställa tillrätta
med att revisionsrapporten kommer senast 15 april.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Det som ju kanske ett av de stora systemfelen med revisionen, är just ordningsföljden och framför allt återkopplingen, som man
ofta i revision, en eller till och med två gånger där man ytterligare nästa
år kollar upp sådant som är långsiktigt. Det är ju inte bara upp till revisorerna själva, utan det är upp till oss här lagtinget att se till att det finns
en återkoppling, att man får en redogörelse från landskapsregeringen,
vad som har gjorts. Det kanske är så landskapsrevisorerna inte har fått
tillräcklig insikt och missuppfattat någonting. Det kanske är så att saker
och ting är på gång och framför allt ett år senare, så bör man kunna konstatera att det är i sin ordning. Att inte samma fråga återkommer gång
på gång. Det är det vi har upplevt i finansutskottet att till vissa delar är
det en följetong och det ska det inte vara. Ser revisorerna ett problem,
ska det lösas och om möjligt avföras från dagordningen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! I handlingsprogrammet står det, gällande avkastningen,
från PAF, såhär ”en översyn genomförs om hur den framtida avkastningen av PAF:s verksamhet kunde användas”. Under detta år har landskapsregeringen förberett ett förslag till kriterier för beviljande av verksamhetsbidrag till föreningar och det förslaget är färdigt för politisk behandling så det kommer att genomföras under den här valperioden. För
övrigt vad gäller avkastningen och avkastningskrav i sig, har landskapsregeringen, som jag ser det, helt rätt fokuserat på de juridiskt politiska
problem som har funnits med PAF, som har påverkat verksamheten,
verksamhetens omfattning och givetvis avkastningen också. Så här långt
har landskapsregeringen lyckats styra tåget rätt. Nu ser vi att avkastningen från PAF till och med kan öka. Vi har ändå valt att fokusera möj-
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ligheterna till avkastning över huvud taget, för att sen ta tag i frågorna
om avkastningskrav och så vidare.
Ltl Danne Sundman, replik

Ja, herr talman, elfte timmen i den här valperioden är väldigt innehållsrik och nu kommer det fram att det ena och det andra finns färdigt. Det
är så dags nu att slutföra, elfte timmen lider mot sitt slut. Det här är ett
bra exempel på att ett meddelande hade varit på sin plats. Då skulle
landskapsregeringen kunnat redogöra för det som revisorerna påtalar
här. Det som snart är åtgärdat enligt de här principerna. Nu vet inte revisorerna och lagtinget det förrän någon tar upp det i debatten. Här blir
finansutskottets roll alltför tung, om man ska vända på alla stenar på två
möten. Visst behövs det här, av finansutskottets ordförande, efterlysta
meddelande med åtgärder som landskapsregeringen har vidtagit, med
anledning av revisorernas berättelse.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Ett systemfel finns det helt klart, det är vi alla överens om.
Landskapsregeringen har åtminstone till den delen det berör budget,
ekonomi och bokslut, via finansförvaltningslag tagit steg med numera
lagtingets bifall om hur vi ska hantera bokslutet, att det dokumentet blir
bättre, så att de här diskussionerna blir grundare på ett bättre fundament. Återigen till PAF. Landskapsregeringen har sagt åt PAF, att vi vill
att PAF ska vara det mest ansvarstagande spelbolaget i världen. Utifrån
den beställningen bedriver PAF sin verksamhet och tycks ändå nu lyckas
genomföra en sådan verksamhet att avkastningsmöjligheterna ökar.
Gällande avkastningskrav, får jag väl säga, att det inte är lätt att formulera ett avkastningskrav samtidigt som man ska vara det mest ansvarsfulla spelbolaget i världen.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Jag har i sak inget att anföra mot den ägarpolitik som
landskapsregeringen för avseende PAF. Jag tycker det är mycket lovvärt
att man sätter stort fokus på socialt ansvarstagande. När det gäller helheten med budgetering, bokslut och revision, så haltar det betänkligt,
när vi inte vet hur revisionen kommer att utformas. Den är minst lika
viktig, särskilt utgående från lagtingets synvinkel, som har budgetmakten och ska den i mycket större utsträckning än vad man nu har gett bort
den i förordningar i min mening och den parlamentariska kontrollmakten ska utövas när vi reviderar vad som har förverkligats och inte. Det är
någonting som nästa lagting får återkomma till, men det får inte vara så
som det är i dag, att revisionen haltar så betänkligt som den gör idag.
Det måste lösas och det finns goda tankar, bara att sätta ett papper på
lagtingets bord.
Talmannen
Replikväxlingarna är avslutade.
Ltl Roger Jansson

Herr talman! Jag ska för min och Moderaternas del, tar upp tre frågor. Två
frågor jag ber finansutskottet hantera, vi har ju inget säte i finansutskottet.
Det gäller polisens verksamhet, revisorerna synpunkter på polisens verksam69

het och ledande internrevisorns synpunkter på underskottet. Sen önskar jag
en historisk kommentar när det gäller permitteringarna under 2010.
Jag börjar sålunda med polisen, där jag i massmedia har läst att revisorerna föreslår att det ska vara mera personella resurser hos polisen. Jag har inte
kunnat hitta den skrivningen i revisorernas berättelse, annat än på följande
sätt: Revisorerna konstaterar att samtliga avdelningar inom polismyndigheten anser att de har för lite personalresurser. Vi är naturligtvis vana med att
det är på det sättet. Revisorerna säger för sin del att myndigheten måste tillställas tillräckliga resurser och det viktigt att man för upprätthållande av allmän ordning och säkerhet att den verksamheten inte hotas på grund av resursbrist. Det är det som revisorerna säger. De lösningar man har är huvudsakligen prioriteringsbeslut. Men vi vet också, efter den här perioden särskilt,
att organisations- och ledningsbeslut erfordras för att få en effektivare polismyndighet landskapet. Det var bra att minister Eriksson redogjorde för
denna jämförelse, jag blott siffror från nittiotalet, där vi alltså var Nordens
klart polistätaste område. Det kunde man hänvisa till turismen och vår småskalighet, men skillnaden var så väldigt stor, att man egentligen inte kunde
det. Efter det hade gjorts en del minskning i polispersonalen, men vi ligger
fortfarande på 2,6 polistjänster per invånare enligt landskapsregeringen, mot
1,3 i riket, alltså dubbelt högre. Det bekräftar min gamla uppfattning om att vi
är väldigt polistäta. Då blir det här helt enkelt en fråga om prioriterings- och
organisationsfrågor. Det som revisorerna kritiserar, är att budgetmålen inte
uppnåtts till fullo, för det andra att personalpolitiken inom polisen inte är tillfredsställande. Det är en ytterst allvarlig kritik från revisorernas sida, som
också i samband med behandling av polislagen har skymtat fram i debatten
från lagtingsledamöters sida. Revisorerna understryker att den organisationsreform, som har varit diskuterad skulle verkställas. Man skriver att personalvårdande åtgärder och en utökad arbetsplatsdemokrati bör prioriteras.
Det här är ingenting som landskapsregeringen under de här fyra åren har varit omedveten om och man har inte lyckats åtgärda det. Det här blir en väldigt
klar beställning åt nästa landskapsregering, att göra allt vad som står i en sådans makt att kunna ändra på den här situationen. Några tilläggsresurser blir
en fråga först när man gjort allt det övriga. Jag tror som sagt inte att det är
någon lösning.
Den andra frågan jag ville ta upp gäller ledande revisor Magnus Lundbergs
bidrag till den här revisionsberättelsen på sidorna 15-19 och jag vill särskilt
ägna mig åt analysen av resultaträkningen på sidan 16. Där skriver han att det
verkliga resultatet före reserveringar år 2010, är 30,6 miljoner jämfört med i
stort sett 19 miljoner för år 2009. Vad han talar om är underskotten och inte
överskotten, även om det inte finns några plus och minus här. Det här är efter
att han beaktat de korrigeringar som gjorts i bokslutet. Underskottet har
alltså ökat från 2009 till 2010 med 11,6 miljoner, skriver han. En delorsak till
detta är förstås att skattegottgörelsen har gått ner med 20,9 miljoner, men
differensen finns fortfarande där på två år på 20 miljoner och på ett år på 10
miljoner. Det som vi har sagt från Moderaternas sida, är att landskapsregeringen från början hösten 2008 eller egentligen sa vi det ännu tidigare, måste
bedöma vad de långsiktiga inkomsterna kommer att vara. Man måste anpassa kostymen efter det och ha ett program för hur man anpassar kostymen
efter det. Delvis har landskapsregeringen följt den här goda principen, som vi
har talat för. Delvis har man haft svårt att göra det politiskt, uppenbarligen,
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internpolitiskt svårt eller personpolitiskt svårt, vad vet jag som inte har suttit
med runt bordet.
Ledande revisorn skriver att resultatet visar att om inte intäkterna kan
ökas, måste betydande inbesparingar till, för att få bokslutet i balans i framtiden. För vår del har vi sagt att bokslut måste vara i balans 2012. Det är
någonting man börjat darra på manschetten med att det antagligen kommer
att ta längre. Nu förverkligas uppenbarligen det som vi har varnat för, att de
långsiktiga inkomsterna från staten, eftersom staten har dragit ner sin verksamhetskostym mycket markant, de långsiktiga inkomsterna i vårt utjämningssystem med 0, 45 principen kommer att minska. Därför, bästa finansutskott, är den här signalen ifrån revisorerna, som säger att de helt och hållet
understöder ledande revisorns resonemang, någonting som måste skrivas om
och som en av huvudfrågorna inför den nya mandatperioden. På sidan 26-27
skriver revisorerna ganska spetsigt om permitteringarna. Man skriver att de
genomfördes på ett icke jämlikt sätt. Detta är en skarp kritik. Man skriver att
revisorerna anser att åtgärderna av denna karaktär ska drabba personalen på
ett jämlikt sätt. Det är en självklarhet. Man skriver att landskapsregeringen
borde ha angett vilka verksamheter som ska omfattas av inbesparingsåtgärder, med andra ord en prioriteringslista. Precis det som vi sa då när de här
var aktuellt. Jag hör inte till de politiker som vill stå här och säga "vad var det
vi sa", utan vi måste naturligtvis lära utav historien och för framtiden hoppas
jag ni övriga politiker kan hålla med om att permitteringar av personal i en situation när kostym måste minska, när man måste göra den typen av strukturella nedskärningar. Permitteringar kan man inte ta till förrän man har vänt
på alla andra stenar och försökt få ner kostnaderna på alla andra sätt. De här
människorna har vi anställt för att utföra ett arbete och då utgår vi ifrån att vi
har ett arbete som ska utföras, att de inte är anställda så att de kan vara borta
från sitt arbete. Också det är en organisationsfråga. Man ger så felaktiga signaler, både till Ålands folk och till den egna personalen, när man fattar den
här typen av politiska beslut. Jag är, som sagt, inte så intresserad av att älta i
det gamla och det här har vi sagt tidigare och nu får jag det bekräftat. Vi
måste ta lärdom av det här inför framtiden.
Minister Roger Eriksson, replik

Herr talman! Jag uppfattar ledamot Janssons anförande som ett visst
stöd för mina tankar i det som jag anförde tidigare. Den personalbarometer vi gick igenom, som gjordes på polismyndigheten, var ganska entydig i sitt svar eller sina konklusioner. Man sa att ledningen inte fungerade på ett tillfredsställande sätt och att det finns stora interna problem
inom polismyndigheten. Det vill säga att de personella resurserna inte
behöver ökas. Jag har också den fasta uppfattningen att om vi ökar antalet anställda vid polismyndigheten så ändrar det inte de rådande problemen där.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Det är ju bra att polisministern säger detta sekunderna
före dörren stängs. Fyra år har gått när möjligheterna har funnits att
vidta åtgärder. Kunskapen är inte ny, den har länge varit bekant för
många. Särskilt tänker jag då på prioriterings- och organiseringsfrågorna, men naturligtvis också mjukvaran kring att behandla människor
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och behandla personal och angripa där organisationen störs av kotterier,
som hotar organisationen, trivseln på arbetsplatsen och effektiviteten i
arbetet. Varför har vi inte sett åtgärder inom vår polismyndighet när det
gäller de frågorna?
Minister Roger Eriksson, replik

Tack herr talman! Under den gångna tiden har vi visst varit medvetna
om problemen som funnits inom myndigheten. Vi har också stött utvecklingsarbetet inom polismyndigheten och jag har flera gånger varit i
kontakt med dem, vår personalenhet har stått till förfogande och det har
erbjudits konsulthjälp. Vi har på alla sätt försökt få organisationen att
fungera även internt. Polisstyrelsen var ett arbete i den här riktningen,
för att få en helhets organisation som fungerar. Men alltid når man inte
ända fram.
Ltl Roger Jansson, replik

Och beaktande svaret, hur mycket bättre har det blivit, hur mycket
sämre har det blivit? Jag har lärt mig under ett långt liv i arbetet för offentlig sektor, att organisationsreformer kan vara väsentliga i många
sammanhang. Men övertron på att organisationsreformer ska lösa ledningsproblem och den typen av problem som finns på arbetsplatser. Organisationsreformer är ett alltför trubbigt och ineffektivt medel. Man
måste helt enkelt gå på kärnan där konflikterna och problemen finns
och försöka lösa dem med gemensamma krafter så långt som möjligt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Inbesparingar motsvarande två veckors lön eller i vissa fall
permitteringar. Det är klart man kan stå här som Moderaterna nu och
kritisera den åtgärden. Nu då vi diskuterar landskapsrevisorernas berättelse, har vi ju ändå det som grund att ett lagting gick in för att man
skulle göra de här sakerna, också de här i besparingarna jämte många
andra på det sätt som beskrevs via frivilliga avtal i första hand och semesterpremien som ledighet och i sista hand permitteringar. I och med
att vi presenterade tre alternativ, sa vi i landskapsregeringen aldrig att
det blir helt och fullt rättvist, såsom landskapsrevisorerna säger. De
facto ansåg vi att den här åtgärden borde göras jämte många strukturella åtgärder. Den här diskussionen, om det var bra eller inte, är intressant, men i det här sammanhanget kanske inte helt korrekt. Just i den
situationen befann vi oss i ett läge då ingen heller med säkerhet kunde
bedöma vad effekterna av finanskrisen totalt blir.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Det är väl rimligen en finansministers plikt att försvara de
politiska beslut som han har stått bakom, och det förstår jag. Men det är
också en stark politikers främsta egenskap, att kunna säga att det inte
var så bra. Det var inte så bra skött, som revisorerna skriver och det var
kanske inte den intelligentaste besparingsåtgärden som den här landskapsregeringen har stått för. Det kan vara klokt att säga det. För det är i
stort sett vad alla tycker. Att säga att lagtinget godkänt är inget försvar,
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eftersom det är regeringspartiernas liberaler och center, som har godkänt det här. Pådyvla åtminstone inte oss ett sådant accept. Det har vi
inte varit med om.
Minister Mats Perämaa, replik

Ändå, herr talman, i en situation då hösten 2010, när ingen kunde förutspå den totala effekten av finanskrisen ännu. Det fanns en risk för totalkollaps i den situationen, det fanns ett behov av att inskärpa spar medvetandet hos alla förvaltningsgrenar, hos alla personer och det som sades här tidigare hade viss mån också lett till att man har kunnat spara i
någon mån på lönekostnaderna därutöver. Att säga att det endast är en
dålig signal, är någonting som jag anser är fel. Det finns inte behov av
att inskärpa sparkraven hos alla. Gällande budgetunderskottet är 30
miljoner en hemsk siffra. Vid tilläggsbudgeten i våras, presenterade
landskapsregeringen planen för när vi ska ha budgeten i balans 2013,
inte 2012 som har varit Moderaternas riktlinje, som jag i den här situationen ändå bedömer som något orealistisk. 2013 är fortfarande målet,
att budgeten ska vara i balans och då ska vi ha klarat oss utan extern lånetagning.
Ltl Roger Jansson, replik

Talman, några ord i frågan om budget i balans. Vi har alltså drivit frågan, medvetna om vad som hände 2008 och framöver. Om man börjar
tillräckligt kraftfullt är 2012 fullt möjligt. Med facit i hand kan vi konstatera att det inte blev tillräckligt kraftfullt, utan det blev för dåliga årsresultat 2009 och 2010. Jag kan hålla med om att, med det nya utgångsläget, blir det ganska hopplöst att få en budget i balans 2012. Men man
måste verkligen lägga till alla klutar för att minimera underskottet 2012
och se till att man får en budget i balans så fort som möjligt, åtminstone
till 2013. Det är vårt budskap.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Anders Eriksson

Herr talman! Jag har många gånger hyllat revisorernas berättelse. Jag har
tyckt den har varit intressant, den har varit bra. Jag kan inledningsvis säga,
att jag inte är så speciellt imponerad denna gång. Det är väldigt mycket allmäntyckande, utan att man dess mera går in på djupet. Det är egentligen enbart stycket som ledande revisorn har skrivit, där man lite mera går in på
djupet. Det finns också mycket direkta politiska ställningstaganden, tycker
jag. Om revisorerna ska ha en funktion, anser jag, att det är viktigt att man
följer upp de politiska beslut som har tagits och inte börjar driva politik själv
och inte heller bara skriver ner rakt av vad respektive enhet anför, utan att
man faktiskt analyserar, jämför, presenterar utredningar, presenterar underlag.
Vi vet ju alla att revisionen är på gång att ändras, vi har en ny lagstiftning
som ligger i pipeline, som det heter på högsvenska nu för tiden. Jag noterade
att lagtingsman Olof Erland sa att man behöver få en mera professionell, en
mera fristående revision framöver. Jag personligen har inte tyckt att den interna revisionen har varit så otroligt professionell, kanske inte ens fristående
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alla gånger under årens lopp. Men det är en annan femma. Sist och slutligen
är det människor det handlar om och det är viktigt att man har ett system
som fungerar oavsett vad det är för människor som jobbar inom det.
Herr talman, jag hade fem frågor som jag tänkte ta upp. Jag ska försöka
göra det raskt. Den första frågan är integrationen av inflyttade. Där sägs det
den viktigaste åtgärden i integrationskommitténs slutrapport, är att en
åländsk lag om integrationsfrämjande antas. Lagstiftningen skulle då klargöra de inflyttades rättigheter och skyldigheter. Lagstiftningen är säkert bra,
det är inte frågan om annat, men jag tror att det finns tre punkter som är viktiga om man ska få integrationen fungera. För det första att människorna mår
bra och trivs om de har ett arbete. Det är viktigt att de kommer in på arbetsmarknaden. Det andra är att språket är en mycket viktig del om man ska
kunna känna sig delaktig och kunna ta del i samhället. Det tredje är att få
kunskap om det åländska samhället. Det är avgörande om man ska få en
lyckad integration. Det vore viktigt att man skulle få till stånd ett kontaktcenter dit inflyttade kunde vända sig just för att få information, råd och hjälp
med alla praktiska frågor som berör inflyttning och integration. Ganska naturligt är att kontaktcentret skulle verka i nära samarbete med AMS. I centret
bör det finnas representanter för de största etniska och språkliga grupperna,
som kan fungera som tolkar, vara sakkunniga och även fungera som kontaktpersoner till nätverk. Det här, herr talman, tror jag är väldigt viktigt om man
ska få integrationen att lyckas. En lagstiftning i all ära, den är också viktig,
men det är den praktiska uppföljningen som är det avgörande.
Herr talman, den andra frågan jag ville ta upp är under byggnadsbyrån.
Där kan man notera att det har funnits två fastigheter på Strandgatan 7 och
Strandgatan 23, som inte utnyttjades fullt ut när byggnadsbyrån flyttade över
till Sittkoffs kontor. Det sägs att den del av byggnadsbyrån som flyttade ut
från kanslihusets kansliavdelning kunde då till exempel ha flyttat in på
Strandgatan 23, som ligger närmast Självstyrelsegården. Vi kan också läsa i
den här berättelsen att inklusive engångskostnader blir hyran för byggnadsbyrån i Sittkoffs cirka 17 euro per kvadratmeter. Det är ju oerhört egentligen.
Det sägs också i konklusionen att då steg den direkta samhälleliga årliga extrakostnaden med 42 procent för varje kontorsplats eller 58 procent per
kvadratmeter. Orsaken, herr talman, till att jag vill ta upp en sådan sak, en
detaljfråga i sammanhanget, det är ju trots allt byggnadsbyrån som har huvudansvaret för att fastighetsskötseln ska skötas på ett ekonomiskt och rationellt sätt och ändå agerar man på ett så här kostnadsdrivande sätt. Det är
oerhört förvånande.
Den tredje frågan jag ville ta upp gäller Ålands polismyndighet. Där sägs
det att "revisorerna anser det speciellt viktigt att upprätthållandet av allmän
ordning och säkerhet inte hotas på grund av resursbrist". Notera det jag sa inledningsvis, att man inte bara kan skriva ner det som presenterats ifrån respektive enhet, utan man måste fundera lite själv, analysera vad det kan bero
på, att revisorerna tar fram olika mätetal, hur fungerar det i andra regioner,
vilken typ av effektivitetsstyrning har till exempel statens myndigheter på sitt
arbete, att man går igenom arbetssätten och går igenom arbetsprocessen.
Som sagt inte bara skriva ner rakt av vad som anförs. Det är inte, enligt mitt
förmenande, god revision. Det sägs att personalpolitiken inom polisen inte är
tillfredsställande, flera talare har varit inne på det, så det är onödigt att jag
sätter tid på det, utan bara tillägger att det är en viktig verksamhet, det är vik74

tigt att man får de här frågorna att fungera. De jag vill understryka till sist när
det gäller polisen är det som revisorerna tar upp, att man har en rekryteringsplan för hur man ska kunna förse den åländska polismyndigheten gärna
med duktiga poliser med lokalkännedom, lokalt förankrade, som vet hur det
åländska samhället fungerar. Det tror jag är viktigt.
Punkt fyra gäller löneinbesparingarna under finansåret 2010. Där tror jag
landskapsregeringen vet att jag aldrig riktat någon kritik från Ålands framtids
sida mot det arrangemang med permitteringarna, för jag tycker den kritik,
åtminstone Ålands framtid har riktat, att man inte sparar tillräckligt mycket
blir ihålig, om man börjar kritisera de sparförslag som de facto tas ifrån regeringens sida. Därför har jag legat ganska lågt när det gäller det. Det som förstås är ett bekymmer när det gäller det här är att inte permitteringarna, inbesparingarna av lönekostnaderna, slår på ett jämlikt sätt över olika grupper.
Man ser i den här uppräkningen av de olika enheterna man har granskat,
bland annat när det gäller trafikavdelningen, sägs det att på grund av att man
ändrat turlistorna inom sjötrafiken till exempel och personer inte var i lika
hög utsträckning på jobb så ledde det till en inbesparing, medan andra fick
lov att ta två veckor rakt av. Det är klart att detta inte är bra, men det var en
komplicerad fråga. Det som jag vänder mig emot är i varje fall när revisorerna
till sist säger ”revisorerna ifrågasätter nödvändigheten av de permitteringar
som genomfördes med tanke på de inbesparingar som ändå uppnåddes beträffande personalkostnaderna i bokslutet. Med tanke på hur stor del av landskapets utgifter som är personalkostnader, så vad jämför man riktigt med?
Det är ju ett klart politiskt ställningstagande och inbesparingarna borde förstås ha varit ännu större.
Vad gäller Ålands naturbruksskola fanns det en plan i budgeten för 2010
hur naturbruksskolans verksamhet skulle fasas ut. Man skulle utarbeta en
plan, sades det i den budgeten, det plockar revisorerna upp. Det pratades
också om en utredning om möjligheterna att erbjuda naturbruksutbildning
för åländska ungdomar genom samarbete med motsvarande skolor i riket och
i Sverige, att det skulle göras under året. Man tillsatte en arbetsgrupp som
kom fram till det här "de åländska sextonåringar som önskar studera naturbruk bör hänvisas till skolor utanför Åland. Problemet i dag är att när en
ungdom söker upp en yrkesvägledare så får man inga alternativ. Det finns
ingen kunskap och det finns inga alternativ om var man kan få en lantbruksutbildning. Det tycker jag är allvarligt. Man föreslår också, från arbetsgruppens sida, att Ålands naturbruksskola i framtiden skulle fungera som en
kursgård inom Ålands gymnasieskola. Från gymnasieskolans håll tyckte man
att det ligger för långt borta, därför blev det ingenting av det. Jag var med på
Ålands producentförbunds höstmöte i december 2009 och då var ansvarig
minister Britt Lundberg där och förklarade vilken oerhörd nystart det skulle
bli för lantbruksutbildningen. Det skulle bli en bättre utbildning, det skulle
bli en nystart för landsbygdscentret, det skulle bli en utveckling, det skulle bli
en dynamik. Det var en oerhörd svada, där vi i dag ser att det faktiskt inte har
blivit någonting alls. Därför är det ställt en enkel fråga som jag inte ska gå in
på nu. Men risken är stor att alla byggnader står kalla i vinter enligt den information som jag har fått. Ålands landsbygdscenter skapades genom oerhörd möda. Det håller på att vittra sönder sakta men säkert och det är beklagligt. Jag vill till sist citera revisorerna. Det sägs så här " revisorerna finner att
beslutet om att lägga ner naturbruksskolan har tagits en relativt kort tid ef75

ter det att lösdriftsstallet togs i bruk. Det förefaller därför som om beslutet
att bygga stallet var förhastat och kortsiktigt”. Jag ska glädja lagtingsman
Roger Jansson med att inte säga ”vad var det jag sa”, men vi kritiserade i
varje fall det beslutet och var emot det då när det togs just på grund av att det
var så kortsiktigt. Och så sägs det såhär ”att när det gäller naturbruksskolans
övriga byggnader, konstaterar revisorerna, att en plan för deras fortsatta användning bör uppgöras så snart som möjligt”. En plan är nog säkert bra, men
i sagda budget för år 2010, står det uttryckligen att Jomala gård, skoljordbruket och så vidare skulle säljas. Min fråga är: Gäller inte det mera? Vad är det
som gäller över huvud taget?
Minister Roger Eriksson, replik

Tack herr talman! En kort kommentar angående upp hyrningen av
byggnadsbyråns arbetsutrymmen. Det är klart att man tittat på den här
frågan i ett tidigare skede och det visade sig att fastigheterna på Strandgatan 7 och 23 inte egentligen kan användas för det här ändamålet. De
är inte handikappvänliga, det finns övriga problem med utrymmena där
och de kommer att behöva användas som evakueringslokaler, när renoveringen av kanslihuset inleds. Då visade det sig att det är mest förnuftigt att hyra ut hela byggnadsbyrån och de utrymmen som blev lediga i
kanslihuset kunde fyllas upp med lagberedare, personal från utbildningsavdelningen, finansavdelningen och vad det nu var, för att de
skulle kunna komma närmare sina egna kolleger. Det här innebär en synergieffekt såsom ledamot Eriksson har efterfrågat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Menar då ansvarig minister att revisorerna är helt ute i ogjort väder, när
de faktiskt, i ett av få ärenden har gått riktigt in på djupet och konstaterat att det här är fullständigt galet, att man hyr upp kontorsutrymmen
till den här prisnivån när det samtidigt runt om i stan finns ganska
mycket lediga kontorsutrymmen till betydligt lägre kostnader. Jag förstår personalen, jag säger inget illa om den, jag förstår att de vill ha fina
utrymmen, det vill alla ha. Men som politiskt ansvarig, minister Eriksson, måste man följa med lite vad som händer och sker och stämma i
bäcken när det spårar ur, för här har det de facto spårat ur.
Minister Roger Eriksson, replik

Tack herr talman! Den här frågan diskuterades och man gjorde en noggrann analys på hur det här ska lösas på bästa sätt. Det visar sig också,
vilket framkommer här under debattens gång, att man i finansutskottet
får titta närmare på uträkningarna som revisorerna har gjort, för att min
avdelning har lite åsikter om det här. Det är bra om man i finansutskottet får se lite närmare på hur det har gått till. Men faktum är, att det här
blev en synergieffekt som var bra, byggnadsbyrån sitter nu i enhet på ett
ställe och de andra utspridda avdelningarna har kommit in i kanslihuset, som tanken egentligen är. Det står också här att det anser att landskapets egna förvaltningar ska vara inne i kanslihuset.
Ltl Anders Eriksson, replik

Om det är som minister Eriksson säger att de siffror som revisorerna
presenterar inte är korrekta, så är det viktigt att man tittar på det i fi-
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nansutskottet. Det är jag den första att hålla med om. Tyvärr har vi väl
ingen finansutskottsmedlem inne just nu, men det kanske kan upplysas
på något annat sätt. Men det jag reagerar på är, när den enhet som de
facto ska se till att det drivs en effektiv, en ekonomisk fastighetsskötsel
medverkar till att kontorsupphyrningarna blir såpass kostnadsdrivande
som det här blir. Då är det någonting som är fel. Vi säger så här minister
Eriksson: Jag hoppas verkligen att finansutskottet noggrant tittar in i
det här. För det kan vara en liten detalj, men rent principiellt är det fullständigt galet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Lantrådet Viveka Eriksson

Herr talman! Alla talare som varit uppe i dag, har berört polisen och polismyndigheten. Visst, det finns problem inom myndigheten, det finns problem
i organisationen. Men vi ska inte heller glömma alla de duktiga poliser som
jobbar inom myndigheten och som gör det otroligt gott arbete. Jag tycker att,
särskilt den senaste sommaren, har vi noterat att polisen har varit väldigt aktiv. För en av de här diskussionerna har varit om man har tillräckligt med resurser för att röra sig ute i samhället och vara medborgarna till hjälp. Jag
tycker polisen ha synts mycket i sommar, jag tycker polisen allmänt taget, gör
ett gott jobb.
Sen har vi problem i organisationen och det finns många saker som bidrar till
det. Det jag vill understryka är att landskapsregeringen har gjort många olika
åtgärder för att stötta upp och hjälpa myndigheten för att få ordning på situationen. En del är den interna organisationen och man har under ett års tid
haft faktiskt konsulthjälp, för att styra upp sina strukturer och sin organisation. Det har tagits fram en personalbarometer, där man också dragit vissa
slutsatser och utifrån den har man också dragit ut konkreta resultat och bestämt vilka åtgärder man ska göra. Från landskapsregeringens sida, som har
styrning och ledning, alltså man ska komma ihåg att polismyndigheten är en
fristående myndighet med en polisdelegation som inte har en styrande makt.
Och där finns, som landskapsregeringen har kartlagt, ett systemfel. Det behöver finnas en styrelse som har mera möjlighet att kunna styra upp verksamheten. Med övervakande myndighet har landskapsregeringen sett till att man
har gett stöd från personalbyrån, från kommunikationsbyrån, från förvaltningschefens sida, på många olika sätt. Arbetet är på gång. Det är svårt när
det är sådana här problem, men vi har tagit i det och vi vill ge få ordning på
det.
Det fanns en fråga som handlade om polisstyrelselagen, att den kom så
sent. Det har varit åtminstone en ledamot, som talade om lagar som är så
sena, men faktum är att landskapsregeringen, jobbar under fyra år och man
har alltså fyra år på sig att jobba fram olika förslag. Just nu är det så att polisstyrelsen kom i ett sent skede på våren, det var inget hastverk och före det
hade man flera stormöten med polismyndigheten, polisdelegationen var väl
involverad, polisledningen var involverad, så visst hade det här processats.
Men sen när lagen var färdig, var det några dagar som det var hörande. Men
själva beredningsarbetet var polismyndigheten delaktig i. Det tycker jag är
väldigt viktigt att poängtera.
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Integration och behovet av en integrationslag lyfte också flera av er upp.
Här också landskapsregeringen utarbetat ett lagförslag, som kommer att ligga
på bordet för nästa landskapsregering att gå vidare med. Remisstiden ute i
kommunerna, behövde vara ganska lång, för det här kommer att påverka
kommunerna ganska mycket. Där lät vi kommunerna få möjlighet att komma
in med synpunkter fram till sista september. Vårt mål med den här lagstiftningsåtgärden, det är just det som är efterlyst, att man ska få också tydligare
system för hur man gör olika planer för människors delaktighet, särskilt när
det gäller arbetsliv. Det här en viktig åtgärd, vi har lagt grunden för det, och
man kommer att kunna verkställa det här. Sen tycker jag också att det var
väldigt trevligt det som ledamot Anders Eriksson tog upp, de här andra frågorna som är minst lika viktiga för att få en välfungerande integration. Det är
ju också de frågor som vi faktiskt har lagt resurser på under de här åren. Vi
har satsat på språkundervisning, vi har haft olika projekt, vi har haft samarbete med Medis, som just handlar om det här att lära känna sitt samhälle och
språket. Det har också varit samarbete mellan AMS och Medis. Vi har numera
en samordnarfunktion i landskapsregeringen och det är lite det som ledamot
Anders Eriksson var ute efter. Att man skulle ha ett kontaktcenter, talade han
om. Och det är viktigt att man inte ska behöva springa till så många olika ställen för att få stöd och hjälp, utan att det ska samordnas. Därför att det finns
mycket resurser som riktar sig till att stöda upp att den som flyttar till Åland
ska känna sig välkommen och också få ett bra liv här på Åland. Och de resurserna ska vi se till att använda på bästa sätt genom att samordna dem.
Revisionen har också nämnts. Ledamot Anders Eriksson talade igen om
pipeline. Det är precis det som det är med vissa lagar nu. Vi har i pipeline
ganska mycket. Redan i maj hade vi i princip klart revisionslagen, men då
blev det väldigt mycket diskuterat att lagtinget skulle gå hem för sommaren
och man inte hade tid att ta emot den här och det respekterade vi. Vi skickade
aldrig hit den sen. Men det är också en lag som är välunderbyggd, vi har jobbat så med den revisionslagen att alla partier har varit involverade, man har
diskuterat det i lagtingets talmanskonferens, vi har diskuterat det med landskapsrevisorerna och det handlar om en modernisering av hela vårt revisionssystem. Grunden är lagd och man kommer att kunna förverkliga den, genom att förstås nästa landskapsregering har möjlighet att ytterligare lägga
sina politiska synpunkter in i lagen, men själva lagberedningen är genomförd.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack fru talman! Lantrådet tog upp det här med polisen och det står
också här om personalpolitiken och det nämndes om att det fanns problem i organisationen och att man har vidtagit åtgärder. Jag tycker det
är lite dunkelt sagt det är. Vad är det för problem man har i organisationen och är de nu då avklarade eller finns det problem fortsättningsvis
och är det här någonting som lagtinget över huvud taget ska bekymra sig
över?
Lantrådet Viveka Eriksson, replik

Fru talman! Lagtinget har på sitt bord landskapsrevisorernas berättelse
som tar upp det här med polisen och pekar på vissa saker kring polismyndigheten. Min roll är då att berätta att landskapsregeringen har
gjort olika åtgärder för att möta de problem som upplevs på myndighet-
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en, som är kända. Som sagt, som ett exempel. Under ett års tid har vi
haft ett arbete med en organisationsutveckling, som är på gång och som
förhoppningsvis också ska leda till en bättre situation.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag förstår lantrådets roll i det här sammanhanget, men har det blivit
bra nu då eller fortsätter de här problemen? Det är ju det vi vill veta.
Själv uppfattar jag inte att lagtinget kan göra så mycket i den här typen
av frågor. Men är det bra på polisen nu, med de åtgärder man har vidtagit? Alltså vad gäller personalpolitiken, inte organisationsförändringen.
Lantrådet Viveka Eriksson, replik

Talman, landskapsregeringen är ju en övervakande myndighet till polisen och man har ju förstås sin egen personalpolitik internt. Men det stöder vi upp från förvaltningens sida, från personalbyråns sida med att få i
gång medarbetarsamtal och på olika sätt arbetsplatsdemokrati. Alla de
åtgärder jobbar man med. Det är på gång, det kan man ju inte säga att
allting är bra ännu. Men det är ibruktaget och man försöker hitta system
och lösningar på de problem som har funnits. En del i det här, som vi
har sett som problematiskt, är styrningen, ledningen av polismyndigheten. Där ville ju vi införa ett nytt system med en polisstyrelse som hade
mera befogenheter och det skulle också vara ett sätt styra upp den här
organisationen. Men det har ju nu då förkastats eller kommer högst antagligt att förkastas av lagtinget och då får förstås nästa landskapsregering jobba vidare och förhoppningsvis återkomma med den här åtgärden, för jag tror att den är viktig för helheten.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Tack fru lantrådet för goda svar på de frågor jag ställde. Jag noterade att
vi är ganska eniga. Jag tycker också att det finns många duktiga poliser
och jag hoppas att inte mitt anförande uppfattades som någonting annat. Däremot har jag noterat, när det har varit intervjuer i media, radiointervjuer och så vidare, blir företrädare för polismyndigheten alltid att
prata om resursbrister och att det behövs mera folk. Det är ett standardsvar inom många enheter, när det inte fungerar. Och jag var inte
kritisk till landskapsregeringen utan till revisorerna, att man inte har
gått in på djupet och följt upp, jämfört, studerat arbetssättet, studerat
arbetsrutiner. När det gäller integrationsfrågorna konstaterar jag också
att vi är ganska eniga. Jag var inte kritisk heller där till att integrationslagen var sen, utan när jag pratade om kontaktcenter, så är det precis
som lantrådet säger, det finns mycket resurser men de flesta vet inte
vart de ska vända sig. Samordnartjänsten är en mycket bra sak, möjligtvis kunde man bygga vidare på det i samarbete med AMS, så kunde man
få bitarna på plats.
Lantrådet Viveka Eriksson, replik

Talman, nu är vi ju väldigt överens, så här långt, i de här två sakerna
som ledamot i Eriksson lyfte upp. Jag kan spinna vidare lite på integrationen. Det är också så som landskapsregeringen har resonerat, att man
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borde få igång samarbetet, som redan idag fungerar till exempel mellan
Medis och AMS. Där har man ju gemensamt när man jobbar kring personer, för att de ska få bästa möjliga stöd. Och det är det som är tanken
med samordningspersonen också, att alla olika delar i vårt system ska
samverka för bästa möjliga plattform för personerna.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag tror att det som fanns då tidigare, till exempel, nu pratar vi inte enbart om flyktingar, utan vi pratar om integration, invandring och över
huvud taget arbetskraftsinvandring, vara vilken typ av invandring det är,
så hade man kontaktfamiljer när man kom i början. Det är många som
fortfarande har efterlyst det. De olika språkgrupperna samarbetar, folk
ifrån Baltikum hjälpa varandra och så vidare. Men även om man har varit här fem år så upplever man det åländska samhället som ganska komplicerat. Man vet inte riktigt vart man ska ta vägen och därför tror jag att
ett renodlat kontaktcenter, en dörr där man vet att vänder man sig dit så
får man åtminstone hjälp med vart man ska gå vidare. Det skulle tillföra
oerhört mycket om vi vill få till stånd en lyckad integration och det noterade jag att också lantrådet vill, lika mycket som jag.
Lantrådet Viveka Eriksson, replik

Fru talman! Det är precis så som landskapsregeringen vill och så som vi
har jobbat, att människor som flyttar till Åland ska bli välmottagna, man
ska få det stöd som man behöver för att komma in bra i vårt samhälle.
Till den delen är också lagstiftningsåtgärden faktiskt viktig, att det blir
uppstyrt och ordning på det, för det finns ett problem och det är ju nu
fem för färdigt då.
Talmannen
Replikväxlingarna är avslutade.
Vicelantrådet Britt Lundberg

Fru talman! Landskapsrevisorernas berättelse är uppbyggd på det sättet att
den behandlar frågorna områdesvis. Därför tycker jag att det känns bra och
kanske är det på sin plats, att jag som ansvarig för utbildning- och kulturfrågorna, bemöter det som revisorerna säger inom vårt område. Jag tycker ändå
att det känns fantastiskt med tanke på vilket oerhört omfattande område vi
har inom både utbildning, kultur, ungdom och idrott, att revisorerna egentligen bara har två frågor som de funderar på.
Den ena är kring yrkesutbildningsbyrån, om ESF-projekt och det andra är
kring naturbruksskolan. När det gäller yrkesutbildningsbyrån, så är det då
som sagt, de egna projekten som vi bedriver och är huvudman för inom ESFprogrammet, alltså europeiska socialfonden, som man både då funderar på
om vi har använt, eller man påstår att vi inte har använt medlen effektivt, och
att vi också och då saknar tillräcklig styrning och de här projekten har avancerat för långsamt. Det är alldeles korrekta påståenden som revisorerna gör,
men däremot finns det en förklaring till varför situationen är som den är.
För det första tycker jag det är viktigt att vara självkritisk, det är första
gången som utbildningsavdelningen och överlag, så har väl inte vår egen förvaltning, drivit egna projekt som huvudmän. Det tycker nog om man ska fundera lite på i fortsättningen, om det är optimalt av förvaltningen att bedriva
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egna projekt. De allra bästa projekten, upplever jag, när det gäller europeiska
socialfonden, har varit de som går i privat regi. Sen är det också väldigt
många som varit lyckade i kommunal regi. Men det är svårt att få det att fungera och det har visat sig på många sätt, att driva de här projekten passar inte
särskilt väl in i den organisation vi har, där vi egentligen inte över huvud taget är operativa, utan mera utvecklings- och tillsynsmyndighet. Jag tycker
man ska dra lärdom av de här projekten och fundera mot framtiden. Å andra
sidan har vi nu en ny organisation på utbildningsavdelningen, som under den
här tiden de här projekten finns kvar i omlopp, kommer att möjliggöra en
bättre styrning av de här projekten, för det är alldeles sant att åtminstone jag
har saknat både tillräcklig återkoppling och också avrapportering från de här
projekten. Det är för att det inte har funnits en tydlig organisation för vem det
är som ska göra och hur det ska göras. Det här finns det skäl av och det har vi
också diskuterat mycket avdelningen att vi behöver få en förbättring kring.
När det gäller nätpedagogikprojektet och valideringsprojektet, som båda är
oerhört viktiga projekt och som jag inte på rak arm skulle säga vem det egentligen är som skulle ha drivit dem i dag om någon annan skulle göra det. Båda
två har gemensam nämnare, och det är det att när det gäller valideringsprojektet och också nätpedagogikprojektet, så kan det hända att de kom i gång
ett år för tidigt. Därför båda projekten har visat att det har behövts läggas ner
massor med tid, om vi tänker på valideringsprojektet, bara för att över huvud
taget, omvärlden och de som skulle vara med och jobba i det här projektet,
skulle ha tillräcklig kunskap om vad validering är. Steget från det att känna
till validering och hur validering ska fungera till att verkligen jobba i projektet, så har tagit sin tid och har också varit ett värdefullt arbete, det också.
Men det har gjort att det inte har kostat särskilt mycket pengar, att sköta informationen och diskussionen och därför kan man uppfatta att inte pengarna
använts effektivt. Men samtidigt kan man säga på det sättet att man faktiskt
inte heller sett till att göra av pengarna, bara för att det ska göras med, utan
man har skjutit dem på framtiden i stället. Samma sak gäller nätpedagogikprojektet, det visade sig att våra skolor vara ganska olika långt komna när det
gäller IT i undervisningen, och det fanns också olika motivationsgrad att ta
emot projekten, plus, att vi samtidigt har genomfört gymnasiereformen. Jag
tror också att projektet har allt att vinna på att det fick ta lite längre tid, gå lite
långsammare och att man jobbade effektivt till de delar man jobbade, men
istället förde över pengar och lät det ta lite längre tid. Det är egentligen förklaringen, att tiden inte riktigt har varit mogen för de här projekten. Det är en
skälig kritik som framförs, men det finns en förklaring.
När det gäller naturbruksskolan, vet vi i alla bakgrunden till att den treåriga gymnasieutbildningen har dragits in, och sista studerande gick ut denna
vår. Orsaken till det var ju inte det, att landskapsregeringen på något sätt
tycker att det här inte är någon viktig utbildning, utan det helt enkelt saknas
elevunderlag för treårig gymnasieutbildning. Det är också någonting som näringen har konstaterat, att man kanske inte som 15-16 – åring, som man är
som mest motiverad att ingå en treårig gymnasieutbildning för att vara färdig
när man är 18 år. Man väljer kanske en annan utbildning, men att man däremot när man vill bli naturbrukare, lantbrukare, har en större motivering och
ett större behov av kursverksamhet. Det som vi lägger huvudvikten vid just
nu, är att satsa på kurser både för lantbruk men också för övrigt näringsliv.
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Det finns ett stort behov av ettåriga och också kortare kurser för både vårt näringsliv och också då inklusive lantbruket.
Jag är också helt övertygad om vi tänker på hälsosam mat på matens roll
inom omsorgen, jag var på studiebesök på Trobergshemmet häromdagen, där
det visar sig att näringsintaget är jätteviktig del av vården där. Det tror jag
man kommer att ta till vara och också lägga vikt på hur viktig maten är. Maten är också oerhört viktigt för turismen och en av de vanligaste cancerorsakerna är mat. Matens betydelse kommer att lyftas upp allt mer, ren mat, lokalproducerad mat och så vidare. Jag helt säker på att det kommer att finnas
ett växande intresse och också ett behov av, både när det gäller vidareutbildningar inom att matsektorn, och där finns det en koppling också till jordbruket. Tanken med Ålands gymnasium är ju också att man ska ha en större flexibilitet och att man lättare ska kunna skapa utbildningar som motsvarar den
efterfrågan som finns hos våra ungdomar. Den skrivningen som finns här, om
att sextonåringar som önskar att utbilda sig inom naturbruk, då ska söka sig
bort ifrån Åland. Jag vet inte riktigt hur revisorerna menar, om de själva
tycker det, eller om arbetsgruppen har sagt det. Jag tycker däremot inte att
jag känner igen det från den arbetsgrupp som överlämnade den rapporten,
därför att vår övergripande målsättning här inom utbildningspolitiken inom
den här landskapsregeringen har varit det att våra sextonåringar ska utbildas
på Åland. Vi tycker att de är för unga att fara härifrån, men att vi i stället försöker skapa så flexibel möjlighet som möjligt att få utbildning här.
När det gäller fastigheten där naturbruksskolan har bedrivit gymnasieutbildningen föreslår arbetsgruppen att det där skulle vara kursverksamhet och
att det är det som ska vara den bästa nischen och det är det ju från och med 1
augusti Ålands gymnasiums ansvar att skapa de här kurserna och har också
ansvar över vuxenutbildningen. Frågan har, precis som tidigare sagts här i ett
anförande, ställts till Ålands gymnasium, att för kursverksamheten behövs
lokalerna vid Ålands naturbruksskola och man har sagt att man kommer att
klara det utan de lokalerna. I och med det har lagtinget vid budgeten överfört
naturbruksskolans lokaler till kansliavdelningen och därmed också byggnadsbyrån. Nästa steg blir att se om vi behöver den för våra egna utrymmen,
det har diskuterats både kansliutrymmen som finns ute på stan och också den
här fastigheten. Där behövs det tas ställning till om vi behöver naturbruksskolan för våra egna utrymmen, annars ska vi ju följa det som också står i
budgeten, som också lagtinget har godkänt. Till den delen vi inte behöver den
för egna behov ska den arrenderas ut. Där tycker jag det är oerhört viktigt, att
när man arrenderar ut den här byggnaden, att man tillser att det är någonting
som passar ihop med den verksamhet som bedrivs vid det här området, som
också kan ge ett tillskott till det. Det kan vara väldigt många olika områden,
men egentligen enkelt skulle man kunna säga att det är oerhört viktigt att det
är en verksamhet som ger liv och rörelse, att det inte blir mörka lokaler och
förvaringsutrymmen eller något liknande, utan det är faktiskt är någonting
som ger verksamhet och som också genererar nytt liv till området. Med det
har vi bemött landskapsrevisorernas berättelse.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag hänvisade till de utfästelser som ansvarig minister gav för snart två
år sedan åt jordbruksnäringen över hurdan nystart det skulle bli på
landsbygdscentret. Man skulle ha möjlighet att få lantbruksutbildning i
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landskapet Åland och så vidare. Nu är det tre personer som tagit kontakt
med mig. För bara ett par veckor sedan var det en större grönsaksodlares son som ville få reda på var man kan utbilda sig. Yrkesvägledningen
vet ingenting och det finns ingenting att erbjuda är det svar som man
får. Det gavs massor av löften ifrån ansvarig minister, men ingenting av
det är uppfyllt och det tycker jag faktiskt är en skandal. När folk vill hyra
skolan i vinter får de svar av tjänstemännen att man inte ens vet om
man ska ha värmen på. Det finns inga planer över huvud taget för det
här. Men att för två år sedan stå och rada upp löfte på löfte, tycker jag
faktiskt är dålig stil, när ingenting av detta uppfylls över huvud taget.
Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

Fru talman! Att utfärda utfästelser och löften stämmer nog inte riktigt
överens med mitt sätt att tala. Jag har vid ett flertal tillfällen varit vid
Ålands naturbruksskola och vi har konstaterat och gjort en grundlig genomgång av samtliga grundskolestuderanden, så stort sampel som man
kunde göra för att man skulle ha någon sorts uppfattning om vad man
vill med framtiden. Det fanns tre stycken ungdomar på hela Åland, som
kanske kunde tänka sig att söka till Ålands naturbruksskola och då var
det en åldersgrupp på hela Åland som var ganska långt ner i åldrarna.
Det gjorde ju att, med tanke på, även när vi diskuterade med de ungdomar som gick vid Ålands naturbruksskola då, trodde inte heller på just
den här idén, näringen själv trodde inte heller på den här treåriga gymnasieutbildningen. Det har ju som sagt även Ålands lagting nu sagt okej
till att det helt enkelt inte är rimligt att bedriva den treåriga utbildningen. Det var både ungdomarna och näringen själva säger, är det att, ofta
när man kommer ut som artonåring, är det bättre att man skaffar sig en
utbildning då till ett annat yrke än till det att man väntar att man har resurser eller möjlighet att överta till exempel sina föräldrars gård.
Ltl Anders Eriksson, replik

Ja, löften och löften. Nu är det väl antagligen så att ÅPF troligtvis inte
har något stenografiskt protokoll på sina möten. Men jag och många
andra kommer ihåg det som sades, bland annat att det skulle ordnas utbildning i landskapet med samarbetet till Sverige eller till Finland. Jag
tycker det är märkligt av en minister att man ger den typen av löften och
efter det tillsätta en arbetsgrupp som kommer fram till att det inte
kommer att fundera över huvud taget. I två av de här fallen som jag har
varit i kontakt med så är det ju personer, precis som ministern säger,
väljer annan yrkesutbildning. Det är klart att de inte återvänder till gårdarna efter man har fått den utbildningen. Det här är ett jättebekymmer.
Jag tror jag har ett visst hum om hur jordbruksnäringen pratar, värderade minister.
Vicelantrådet Britt Lundberg, avslutande replik

Vi skulle inte ha avslutat den treåriga gymnasieutbildningen om det
skulle ha funnits en återväxt och ett intresse att för att gå den treåriga
gymnasieutbildningen. Det är det som är vårt bekymmer. Det vad vi
däremot har sagt och det var vi däremot ska ge, är att det finns en möjlighet via läroavtal och om det finns grupper som är färre än fem eller
något liknande är det mycket effektivt och också flexibelt att ingå läroav-
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tal och på det sättet skaffa sig en utbildning. Det är den ena varianten.
Det andra är det att Ålands gymnasium, som nu har startat 1.8.2011,
med sitt system kommer att ha en större möjlighet att skapa flexibla
gymnasieutbildningar, som också kommer att möjliggöra för grupper
som är ganska små. Ska vi ha en hel utbildning, behöver vi med dagens
ekonomi ha fulla grupper, på 12-18 studerande, och det underlaget finns
omöjligt inom naturbruk. När det gäller att inom Ålands gymnasium och
inom läroavtal skapa utbildning för naturbrukare på Åland, det ska vi
jobba för, men det måste förstås finnas en efterfrågan. Jag är helt säker
på om denna ungdom som har hört av sig till Anders Eriksson vänder
sig till läroavtalsbyrån, så kommer man att göra sitt allra yttersta inom
Ålands gymnasium att skapa en läroavtalsutbildning för den ungdomen.
Talmannen
Replikväxlingen är avslutad.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! 2010 var ju det år när den här regeringen faktiskt på allvar insåg
att det inte kommer att gå så som man kanske först hade tänkt sig när man
tillträdde 2008, utan att den ekonomiska nedgången den skulle fortgå, att
den skulle drabba Åland. Då var stridsropet ” spara och skära ner”.
Det sparades och skars ner och det finns också dokumenterar här, bland
annat löneinbesparingarna och så vidare. Kommunerna fick mindre pengar
och det gjordes säkert en hel del försök att spara på driften också här i
centralförvaltningen. Men ett område, en byrå, som inte sparade, det var fastighetsförvaltningen och byggnadsbyrån. Jag är förvånad över att det tydligen
bara är ledamot Anders Eriksson och jag som reagerar på det här. Det är ju
ett otroligt slöseri med skattemedel inom den här fastighetsförvaltningen.
2010 konstaterade man, alltså landskapsrevisorerna, att det hade varit möjligt att sammanföra den personal som fanns uppdelade på adresserna
Strandgatan 7 och Strandgatan 23. Sammanförandet kunde ha skett på vilken
som helst av de redan hyrda kontorslokalerna på Strandgatan. Den del av
byggnadsbyrån som flyttade ut från kanslihusets kansliavdelning kunde då
till exempel ha flyttat in på Strandgatan 23, som ligger närmast Självstyrelsegården. Det fanns alltså tomma upp hyrda utrymmen, men vad gjorde byggnadsbyrån med regeringens goda minne? Man hyrde upp kolossalt dyra utrymmen i Sittkoff. Är det sparsam politik? Jag tycker det rent ut sagt är slöseri med allmänna medel. Den högra handen eller den högra hjärnhalvan vet
tydligen inte vad den andra sysslar med. Samtidigt kan man läsa att man
hade avslutat ett hyresavtal på Parkgatan 6, men man fortsatte att betala hyra
i sex och en halv månad, tror jag det var. För tomma utrymmen. Det kostade
skattebetalarna 8 500 euro. De pengarna kunde väl ha använts av till exempel
matbanken, som det har varit så svårt att stöda. Är det faktiskt så här som
den här regeringen sparar, att de är på de svaga jo, då går det bra. Men när
det gäller byggnadsbyrån och deras behov av utrymmen, då duger inte vad
som helst. Den här flytten kostade samhället mycket, faktiskt. Det var inte
bara det att hyran steg per kvadratmeter, som det står här, med 48 procent,
utan det skulle ju byggas in en massa saker för 75 000 euro. Det var tydligen
väldigt bristfälliga lokaler som man hyrde upp.
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Ja, fru talman, jag är glad att finansutskottets ordförande är här. Alltså det
krävs nog faktiskt att man tittar på den här punkten. Jag blev så till mig att
jag knappt kom vidare i revisorernas berättelse. Att den här fastighetsförvaltningen länge har varit under all kritik, det vet vi. Och någon har försökt dokumentera och göra utredningar, men det är som med allting, man vågar inte
göra förändringar. Hela fastighetsbeståndet borde ju sättas i ett separat bolag, bort från budgeten. Det ska inte vara ministerstyre här, det ska drivas
med någon sorts ekonomiska förtecken, inte vilka tjänstemän som vill skaffa
åt sig dyra, fina utrymmen. Det här är en stor plump i protokollet för den här
regeringen. Man sparar på smått, men när det sedan kommer till att verkligen göra lite smartare lösningar då, då går det bra att slösa.
Jag kan lägga till i listan slöseri av det här slaget. Vi har våra utrymmen på
Ekonomiegatan 1. I början av den här perioden, som satt både var patientombudsmannen och diskrimineringsombudsmannen i utrymmen på Ekonomiegatan 1. Det var väldigt centralt, lättillgängligt, till och med handikappanpassat, men av någon anledning, skulle de bort därifrån. Patientombudsmannen flyttades bort ganska snart, jag tror redan under 2008 och så fick vi
ju en lag om att diskrimineringsombudsmannen skulle det ena och det andra,
och hon flyttades till rätt dyra utrymmen, inte i byn, utan långt ut, halvt in på
landsbygden. Ingen människa hittar väl henne där, det ser man ju förresten i
landskapsstyrelsens berättelse, det är ju fråga om elva stycken fall eller något
sådant i året. De utrymmena har stått tomma så gott som hela tiden, tills det
nu kom ett projekt som heter ”Hallå Norden”, som har varit i de här utrymmena. Är det bra offentlig förvaltning? Inte tycker jag det. Men jag har väl en
annan uppfattning än regeringen om deras förträfflighet vad det gäller sparande.
Sen är det intressant med Grelsby gård, som nu har försiggåtts. Man får
hyra den för var det fem euro i månaden. Och landskapet ska renovera den,
för en privatperson. Tycker ni att det är klokt det? Sparar ni på det viset? Jag
skulle inte göra det. Och så har vi lantbruksskolan, där det tydligen finns två
anställda för att hålla den stängd. Är det vettigt det? Absolut inte. Nej, fru
talman, det är nog så att här på det här området, här skulle man verkligen
kunna spara, men då måste man hålla i det politiskt på ett helt annat sätt än
vad nu är fallet. Här rinner det ut skattepengar, utan att någon tydligen har
kontroll.
Ltl Jan Salmén, replik

Tack fru talman! Nu hörde jag inte riktigt hela Barbro Sundbacks anförande från början. Men i det stora hela håller jag faktiskt med ledamot
Sundbacks anförande om byggnadsbyråns hantering av sin flytt och i
slutet på anförandet tog ledamoten upp det här med naturbruksskolan
och man ser i revisorernas berättelse, sista meningen, ”borde ha planerats en mera långsiktig lösning för framtida användning av fastigheten”.
För mig skulle det ha varit naturligt att byggnadsbyrån skulle ha varit
den första att flytta dit tvärt när det blev tomt eller när de visste att den
skulle tas hand om istället för att hyra upp så dra utrymmen i Sittkoff,
när det ändå bara är tillfälligt som man är där. Då borde man utnyttja
sina egna utrymmen och nu sänker man temperaturen till tio grader så
ingen människa kan använda naturbruksskolan, utan den står där tom.
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Det här var bara ett litet tillägg, kanske lite mer salt i såren, men tyvärr
måste jag hålla med lite.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tyvärr? Fru talman, jag är bara glad jag om ledamot Salmén håller med.
För så här skulle vilken förnuftig människa som helst reagera, som tar
ett politiskt och ekonomiskt ansvar. Men det är någon som har suttit i
tjänstemännens famn, inte vågat säga emot. Då går det på det här sättet.
Men det var roligt med lantbruksskolan, för det var faktiskt ledamot
Salméns legendariska pappa Olof och jag som, tillsammans nog med
andra, drev på, men vi hade ibland ganska eniga uppfattningar, att en
stor del av den här jordbruksförvaltningen skulle flytta ut till lantmannaskolan. Och det vore det naturliga också nu. Den platsen är ursprungligen alltså väldigt viktig ur lantbrukets historia på Åland. Det finns i en
identitetsskapande effekt för dem som jobbar inom primärnäringarna,
att besöka just den här platsen. Det är ju där man nu också försökt ha
skördefester och sådant. Det är en naturlig plats för lantbruket. Så flytta
ut hela avdelningen, håll kurser där och så vidare.
Ltl Jan Salmén, replik

Fru talman! Varför jag sa tyvärr, är för att det tyvärr har blivit så här.
Inte tyvärr att jag håller med, utan egentligen beklagar jag hela situationen. Naturbruksskolan är ett bekymmer och att verksamheten där går
på någon sorts sparlåga. De som verkar där vet ju inte riktigt var framtiden kommer att bli. Det är synd att inte utnyttja de utrymmen som finns
och man kan inte säga att det är dåliga utrymmen, utan det är verkligt
bra utrymmen och de kunde lätt har gjorts användbara. I synnerhet om
det som skulle flytta in bara gjorde det tillfälligt, såsom till exempel
byggnadsbyrån, som sagt att de huserar i Sittkoff bara tillfälligt. Det var
därför jag sa tyvärr. Men så är det.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, vi har säkert utrett det ”tyvärret” tillräckligt. Praktiska lösningar
skulle ha funnits. Lösningen med Sittkoff borde inte ha kommit till, men
det politiska ansvaret saknades.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson

Tack fru talman! En del av debatten här har varit kring polisfrågor och eftersom jag själv jobbat som polis i 25 år, tycker jag det finns anledning för
mig att kommentera revisorernas berättelse lite.
Jag sitter också med som vice ordförande i polisdelegationen, så jag har tagit del av den förändringsprocess som är på gång. Från min erfarenhet vet jag
att polisyrket är väldigt konservativt och traditionellt. Man ändrar inte på rutinerna i första hand, utan de ska vara väl förankrade och det går inte speciellt snabbt framåt. Det finns en del anmärkningar och man ifrågasätter ledning och organisation och så vidare just nu vid polisen. Då kan vi som sitter i
polisdelegationen konstatera att hela organisationen, från polismästare och
landskapsregeringen, är införstådda med att det krävs en ändring och den är
på gång.
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Det finns ett utförligt dokument från början av det här året redan, där man
kommit ganska långt i planerna. Det kräver en viss lagändring och det är
andra saker som ska gå framåt. Det här har också satt väldigt tydliga spår i
budgetarbetet för 2012, alltså att man har en helt annan inriktning och man
har för avsikt att ta i kraft en ny metod som kallas POP, problemorienterat
polisarbete. I stället för att ingripa där det finns ordningsstörningar och där
det är problem, så kommer man att försöka eliminera de här problemen. Det
är lite så att om man jobbar inom räddningsverket och brandkåren har man
också brandsyner och man försöker stoppa problemen före de uppkommer.
Det betyder alltså att man kommer att inrikta en hel del utav sitt arbete i skolan, att man har för avsikt att starta skolpoliser, enskilda poliser för olika skolor, dagisbesök och så vidare. Det är ett sätt att jobba framåt. Det här är relativt nytt för polisen och det är ett väldigt stort steg att ta. Jag beklagar att
man från lagutskottet har förkastat lagförslaget om polisstyrelse och också
lagmotionen. Vi som sitter polisdelegationen, och har en helhetssyn i det här,
så ser det som är på gång och som håller på att hända i polismyndigheten just
nu och det är en väldigt stor förändring. Jag ser det som ett schackspel, att
man kommer att förändra på många olika ställen och det här är kanske första
draget i den förändringen. Att vi öppnade med en bonde och tog två steg
framåt. Sen kommer det att komma mera större förändringar, kanske just
den typen av förändringar som polisen efterfrågar, det får man processa
fram. Vad man efterlyser väldigt starkt, är en polisbyrå vid landskapsregeringen. Där får man väl beklaga den vändning det tagit just nu, för det verkar
som om man tagit ett litet steg tillbaka.
I och med att enhetschefen för polisärenden, när nuvarande författningshavare går i pension, så kommer den tjänsten att slås samman med räddningschefen och så vidare, att man får mera uppgifter och då kommer polisen
får det ännu sämre än om man har det idag. Till polisbyrån efterlyser man en
person som processor och gör förarbeten till lagstiftning och så vidare, hur
det ska tillämpas i praktiken. Det är det som poliserna behöver mest av allt.
Därifrån ser man kanske inte behovet av en polisstyrelse på samma sätt som
man ser det politiskt. Jag känner nog att ledningen av polisen förtjänar nog
lite mera än att man träffas varannan månad på fredag eftermiddag kl. 13, när
de flesta är trötta och planerna för helgen ligger framför. Den styrning och
den organisering som det blir på den typen av möten är inte polisen förtjänt
av, de behöver ha en betydligt bättre ledning. Jag tror också att om man i polisdelegationen visste, de medlemmar som sitter där, att de besluten man fattar hade större betydelse, skulle man få ett helt annat engagemang. Man
skulle driva på mycket mera och man behöver ha betydligt fler möten för att
sätta sig in i de här frågorna.
Vi vet att det är synnerligen viktigt att poliserna får resurser, att de får en
organisation som fungerar, för det är ju trots allt de som är stommen i vårt
rättssamhälle tillsammans med domstolarna. Det är ju det som är grundbulten i ett rättssamhälle av i dag, att vi har en fungerande rättsverksamhet. Det
är väldigt sällan som vi här i salen pratar om polisen och deras organisation i
positiva ordalag. Så som jag ser det just nu och den insikten jag har, är man
väldigt långt på väg i den här omorganisationen. Det finns dokument och
man tittar på vad som håller på att hända. Man har gjort en ny lägesanalys
och där framkommer att det finns problem med ojämn fördelning av arbetsuppgifterna. Man efterlyser tydliga strategier, man har för långa utrednings87

tider, man belastar sig själv med att man bollar ärendena emellan sig, man
noterar att det finns tidstjuvar i systemet som borde åtgärdas och så vidare.
Arbetsuttag och lönesystemet måste också ses över och man behöver ha
POP, problemorienterat polisarbete underrättelsestyrt. Dessutom är det
ojämn resursfördelning och så vidare. Man har så att säga dragit upp en helt
ny organisation och jag har tagit del av den. Planerna finns klara, de går att
sätta i verket och det går att starta upp det här. Där tycker jag det skulle ha
varit bra om polisstyrelsen skulle ha varit med och styrt upp, varit engagerad
i det och haft den typen av folk som Ålands landskapsregering tillsätter, att
det inte är kommunerna som tillsätter de här personerna som ska sitta där.
Man borde ha en viss koll på fördelningen och vilka personer som sitter där,
så att man har en jämn kompetensfördelning. Det är otillfredsställande som
det är just nu. Vi ska komma ihåg att det tog ett halvår eller så innan man
kom i gång med polisdelegationens arbete på grund av en konflikt med jämställdheten. Det var för få kvinnor som satt där och till slut måste man göra
en rockad. Lantrådet gick in och blev ordförande i polisdelegationen, för att
kunna hantera det här, för ingen ville backa på det här området. En sådan sak
visar hur pass svårt det är att styra den när det är många huvudmän som har
sina olika uppdragsgivare som sitter där. Vad jag ville säga är att jag tycker att
polisens organisation är på bra väg. Man har jobbat med den här delegationen, landskapsregeringen har sett på det här. Det finns mycket man kan ifrågasätta ännu, men jag ser med ljusa ögon på polisens framtid. Det ser bra ut
just nu.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Det finns olika syn på det politiska arbetet. Jag har under
många år förvånat mig över ledamot Mattssons bristande vilja att samarbeta för att få frågor framåt. Jag tvivlar inte ett dugg på hans eget engagemang för sin tidigare arbetsplats. Men vi, som är så att säga vanliga
politiker, som försöker greppa det här och komma vidare, har konstaterat att ledamot Mattsson inte anser sig vara delaktig i det politiska arbetet, utan sitter på läktaren och kommenterar. I dag gör han det från talarstolen men det har varit precis samma sak under alla dessa år. Det är
si och det är så, men aldrig något besked.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack fru talman! I stora drag håller jag med mycket av det som ledamot
Åke Mattsson säger om det förändringsarbete som har pågått länge med
polisen.
Däremot håller jag inte med om att polisen är så traditionell och på
något vis motsträvig och kontraproduktiv. Det är nog politikens ansvar
att sköta den här frågan. De anställda gör nog så gott de kan, men om
inte det politiska ansvaret finns och man vet om man ska förändra så
blir det är tokigt hur man än gör. Den här polisstyrelselagen får vi diskutera senare. Men det grundläggande problemet är att det inte är det som
poliserna vill ha.
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Ltl Åke Mattsson, replik

Tack fru talman! Jag tackar för repliken, den var värdefull för mig att
höra och vi är helt överens i den här frågan till den delen att poliserna
inte vill ha polisstyrelsen, utan en polisbyrå. Man vill få lagarna beredda
så att man kan tillämpa dem i praktiken, men det är ganska många frågetecken runt om.
Det är bra att ledamot Sundback tog upp den här frågan, för jag ser
inte det som något negativt att polisen är traditionsbunden och lite konservativ. Det är väldigt viktigt att den typen av organisationen inte hoppar på vilka dagsländor som helst, utan man vill vara förutsägbar och
man håller på det fungerande system tills man tar steget framåt och är
övertygad om att man går in i något som fungerar och är okej. Men man
hoppar inte på vad som helst. Den erfarenheten har jag som kanske varit
lite av den spektakulära polisen under min karriär.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, det här att man inte hoppar på vad som helst, det är nog kanske en
allmänmänsklig egenskap. Speciellt om man har ett yrke som man är
stolt över och en organisation som man ser att kräver förändringar, så
har man ju åsikter. Vi har ju fått väldigt väldokumenterat vad myndigheten och poliserna vill som kollektiv. Hurdana de är kan man inte generalisera så mycket.
Men det handlar inte enbart om polismyndigheten, utan på ett övergripande plan, vilken kompetens ska landskapsförvaltningen ha i frågor
som rör Ålands säkerhet och allmänna ordning. Det är frågor som är
vida större än bara det som gäller polismyndigheten. Det är sist och slutligen en myndighet som de flesta andra på Åland och kan mycket väl
skötas enligt den förvaltningsstruktur vi har.
Ltl Åke Mattsson, replik

Fru talman! Ja, det råder ju delade meningar om det och jag upplever
att det är det här sättet man behöver hantera. Jag anser att polismyndigheten förtjänar att ha en ordentlig styrelse. Med den organisationen
som är idag, är det så att polismästaren behöver ha ett bra bollplank
med kunniga, kompetenta personer som hon kan driva polisarbetet
framåt med.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag tycker att det var ett intressant anförande som lagtingsledamot Åke Mattsson hade. Jag tyckte också att det var positivt till den
delen att det inte är så genomuselt och hemskt, som det verkar när man
hör debatten är i lagtingssalen. Det är inte bara utanför dörren det hörs,
det hörs till lagtingssalen också.
Här förra veckan hade vid ett seminarium om polisarbetet och socialarbetet och när det gäller att jobba förebyggande med ungdomar och
rusmedel. Då var det en polis, som när vi avslutade, sa åt mig att det inte
är så uselt som det verkar. Vi gör jättemycket. Det tycker jag att jag
också sett under de här snart fyra åren. Man jobbar framåt och det är
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jättepositivt om man nu tänker börja gå ut i grundskolan. Man gör oanmälda besök i skolorna med hundar, man pratar och gör razzior utomhus och jag tror att det är en viktig point att man försöker bygga upp ett
förtroende hos ungdomarna. Men det tog riktigt det där att det inte är så
uselt som man försöker få det till. Det var alltså en slutkläm av en polis
som är ute i verkligheten.
Ltl Åke Mattsson, replik

Fru talman! Det var väl det som skulle vara kontentan av mitt anförande. Det finns två sidor. Polisverksamheten, det kanske jag inte var
tillräckligt tydlig med, fungerar i dag.
Poliser är ett segt folk och de driver på. Man upprätthåller en bra lag
och ordning under de förutsättningar som finns. Men det finns klagomål
om att man vill ha en bättre organisation. Man vill ha en förändring och
framför allt finns det ingen som ifrågasätter den här förändringen. Den
ligger klar, den kan så småningom börja tas i bruk, men man vill vara
säker på att den verkligen fungerar och att den kommer att vara tillfredsställande för alla parter.
Därför var polisstyrelsen det första steget till det. Just nu står det
stilla, men det kommer att rulla på så småningom, det tror jag. Polisorganisationen driver själv den här frågan, så den nya landskapsregeringen har bara att komma och sätta sig vid dukat bord, så kommer det att
rulla iväg.
Minister Katrin Sjögren, replik

Talman! Det var också min uppfattning att polisstyrelsen var efterfrågad
och de stormöten som man har haft med hela polisstyrkan så har man
efterfrågat just den här polisstyrelsen. Det ska bli väldigt intressant att
höra när lagutskottets betänkande debatteras här i salen, varför man sågade det.
Jag delar den uppfattning som lagtingsledamot Åke Mattsson har att
vi nu stampar på stället igen. Det finns ett politiskt ansvar, det finns det
definitivt, och det har ingalunda landskapsregeringen försökt undandra
sig. Vi har fått rapporter med jämna mellanrum hur man försöker jobba
framåt när det gäller polisen. Men det gäller också att skilja mellan politik och förvaltning och det finns ett ansvar att vara chef inom landskapsförvaltningen också, på alla nivåer.
Talmannen
Replikväxlingarna är avslutade.
Ltl Jan-Erik Mattsson

Fru talman! Det med intresse man har följt debatten i dag och den vägkost
som finansutskottet har fått. Jag kan bara konstatera direkt här och nu att det
arbete som finansutskottet förväntas göra, har en begränsad tid. Men vi ska
göra vårt bästa.
Jag ska börja med att kommentera ett par saker och jag tycker det var intressant för att både lantrådet och vice lantrådet var uppe och redogjorde för
en del av det som landskapsregeringen har gjort och läget för de olika sakerna. Det är bara att konstatera att tyvärr saknas en hel del av den redogörelse
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som har efterlysts sedan tidigare. Därför ser jag fram emot att kommande
lagting ska få ta del av detta när förvaltningslagen träder i kraft.
De övergripande frågorna som framförts som vägkost är väl det som nu
senast diskuterades: Polisverksamheten och styrningen av den och resurser,
huruvida det ska vara mera eller om det räcker med det som är. Det får vi försöka göra oss någon slags uppfattning om.
En annan fråga som ledamot Roger Jansson tog upp är det underskott som
vi har ackumulerat och en närmare redogörelse över hur det verkligen ser ut,
om man skulle ha en affärsbokföring fullt ut och uppföljning år för år. Vi har
aldrig fått, så att säga, en sann bild till lagtinget. För det råder delade uppfattningar om hur det verkligen ser ut och inte vet jag om finansutskottet heller kan ta fram en sådan, men vi kan väl kanske åtminstone ta fram en uppfattning ifrån finansutskottet.
En annan fråga som också har framförts är skillnaden i hur permitteringar
och löneinbesparingar har gått till och det får vi väl också försöka få någon
form av fundering kring. Jag har väl samma uppfattning som kanske ledamoten Anders Eriksson hade här att vi inte ska kritisera de besparingar som
verkligen gjordes. Däremot hur de verkställdes kan vara någonting som leder
till eftertanke och klokhet för framtiden, om vi står inför samma situation
igen. För det som har varit så har ändå varit och vi har sparat en del pengar
med det.
Anders Eriksson frågade också efter en del saker inom integrationen, och
det tycker jag också är sådant som vi kunde höra lite i kring. Det viktiga som
jag tyckte han förde fram är nog de tre punkter som var att våra invandrare
ska må bra, de ska lära sig språket och där tror jag mig kunna säga att språkutbildningen, med den erfarenhet jag har, är väldigt god. Invandrare får tillgång till bra språkutbildning när de kommer till Åland. När det gäller samhällskunskapen tror jag det finns en hel del att göra och där fordras det en hel
del nytänk eller hur man ska få ut den här samhällskunskapen till de inflyttade. Det torde vara väldigt viktigt om man ska kunna integreras bra i det
åländska samhället, att man också vet hur det fungerar.
En av de tyngre punkterna som har framförts av flera, är fastighetsbehovet
med därtill hörande rockader och omflyttningar med omkostnader. Men även
att inte utnyttja befintliga resurser har framförts, särskilt naturbruksskolan
och några andra småsaker också. Jag har själv förespråkat att näringsavdelningen i sin helhet kunde överföras och flyttas till naturbruksskolan. Jag har
fört fram det vid flera tillfällen som en varm tillskyndare. Det här skulle medföra att en stor avdelning eller en stor del inom fastigheten skulle frigöras för
övriga verksamheter som verkar i upp hyrda lokaler utanför landskapets kontroll, kan man säga.
Det här är de punkter som jag tycker att finansutskottet ska titta på och
hur långt vi kommer med det, får vi se. Vi har begränsad tid, men det torde
vara så att vårt betänkande ska avgöras i enda behandling. Den sista fredagen
som vi har som reservdag ifrån talmanskonferensen, kan det vara möjligt att
vi har ett betänkande att diskutera.
Talmannen
Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till finansutskottet.
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Remiss
7

Revisionsberättelse för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år
2010
Landskapsrevisorernas berättelse (RB 2/2010-2011)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet. Godkännes?
Godkänt.
Diskussion. Ingen diskussion. Ärendet remitteras till finansutskottet.

Första behandling
8

Ändring av lagstiftningen om utkomststöd
Finansutskottets betänkande (FU 8/2010-2011)
Landskapsregeringens framställning (FR 31/2010-2011)
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

Fru och herr talman! Ändring av lagstiftningen om utkomststöd var ju en välkommen lag enligt den remissdebatt som föregick utskottsbehandlingen och
det har också utskottet funnit att den var. Alla hörande är kraftigt eniga om
att behovet av den här revideringen var nödvändigt.
En sak i debatten som förekom då före var egentligen en debatt om
huruvida det skulle vara egen lagstiftning eller om det, så som framställningen är, en blankettlag. Landskapsregeringen utgick ifrån att har man en blankettlag, uppnås en automatik i ändringar i lagen, som då inte lagtinget behöver göra någonting åt. Delvis så gäller det. Men när det gäller den kanske viktigaste delen, så är det grunddelens belopp, som ska fastställas. Där fordras
det egen lagstiftning. Det rådde delade åsikter om huruvida detta kan tas i
budgetlag eller om det fordras ordinär lagstiftning. Det får väl den kommande landskapsregeringen och det kommande lagtinget, när behovet uppstår, komma fram till vilken väg som är den riktiga. Med det kan man konstatera att den här automatiken inte fungerar fullt ut när det gäller kostnadsersättningarna.
Vidare har utskottet konstaterat att det finns skillnader mellan hur utkomststöd beviljas i de olika kommunerna, vi har hört ett antal personer som
handhar de här uppgifterna i de olika kommunerna och det har framkommit
att det finns en regelbok, med det finns också tolkningar hur den ska användas.
Vi har också erfarit att det i vissa kommuner har gjorts specialarrangemang för att motverka behovet av utkomststöd, som har varit positivt. Sådana initiativ borde föras vidare, så att flera kommuner kan samverka och enskilt också för den delen och komma med sådana här åtgärder. Det torde vara
väldigt bra om man kan få bort var fjärde eller var femte ifrån den här problematiken.
Det noterades också i debatten att det fanns en speciell grupp i den sammanställning som fanns över vilka som var stödmottagare och gruppen 18-24
år var överrepresenterad. Utskottet har inte desto mera fördjupat sig den här
frågan trots att vi var uppmanade till det. Det är en svår uppgift att gå in och
analysera varför det är såhär. Men det gjordes en utredning av ÅSUB år
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2007:05, ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland, där man ganska
noggrant kartlade hur ekonomin ser ut för de olika grupperna i samhället.
Därför har vi då i en kläm bett att landskapsregeringen ska göra en uppföljning av den här. Utöver det har vi valt att inte göra en kläm om att den
handbok som finns som finns för utkomststöd, som gäller det ordinarie utkomststödet, som utskottet anser bör uppdateras eller få ett tillägg, som närmare behandlar det förebyggande utkomststödet istället för, som nu, på ett
rätt allmänt sätt.
Utskottet har också konstaterat att det i detaljmotiveringen finns några
felaktigheter. 4 § grunddelens belopp, det är ett belopp om 339,65 euro som
uppges i framställningen ska rätteligen vara 439, 65 euro, vilket utskottet vill
lyfta fram som en felskrivning som rättas till. Indexjusteringar av grunddelen,
i förklaringen över hur indexet räknas ut och anges i framställningen att indexförändringar mellan januari månad och januari månad föregående år, ska
användas som beräkningsgrund. Utskottet konstaterar att det är indexförändringen mellan december månad och i december månad föregående år som
avses, annars blir det omöjligt för kommunerna tillämpa förändringen av
grunddelen från den 1 februari. Ändringen av denna 5 § bör också noteras.
I framställningens bilaga tre finns ett korrekturfel i tabell ett och två. I
tredje kolumnen står det euro per månad, vilket ska vara euro per dag. Utskottet föreslår att landskapsregeringens förslag antas utan ändringar. Med
en hänvisning till det anförda föreslår utskottet att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget oförändrat samt att lagtinget hemställer om
att landskapsregeringen låter utföra en uppföljning av ÅSUB rapporten
2007:5, ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland.
Ltl Sirpa Eriksson, replik

Tack herr talman! Utskottet har konstaterat att det är bra att Sunds
kommun har ordnat vägledningssamtal till klienterna. Det är kommunens skyldighet att ordna sådant. Det är ju normalt socialt arbete. För
mig låter det lite konstigt att om inte kommunen kan sköta det här på
det viset att socialarbetaren har tid med det, borde man kolla om det
administrativa arbetet tar för mycket av socialsekreterarnas tid, så att
man inte hinner med klientarbetet, socialt arbete med vägledning. Det
står i socialvårds- lagen, så det är inte bara utkomststöd som man ska ge
ut.
Ltl Jan-Erik Mattsson, replik

Herr talman! Sunds kommun har gjort det här på ett särskilt sätt, som
är fristående ifrån socialsekreterarens arbetsuppgifter. Den här prövningen, stödet, hjälpen och rådgivningen som socialsekreteraren, tjänstemännen ger, torde följa den regelbok som finns. Men det exemplet
som vi fick oss till kännedom i finansutskottet var speciellt för Sunds
kommun, alltså det var någonting som var ett komplement till den ordinarie verksamheten.
Ltl Sirpa Eriksson, replik

En socialarbetare kan naturligtvis gå ut över boken. Det är yrkeskunskap
som man jobbar efter. Jag har ännu en liten anmärkning i 2 § i ändring
av lagstiftningen om utkomststöd. Som inkomst per kalendermånad räknas inte 20 procent av barnbidragets belopp, respektive 100 procent av
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ensamförsörjartilläggets belopp. Det belopp som återstår av barnbidraget och ensamförsörjartillägget efter avdrag beaktas som inkomst. När
man drar 100 procent från någonting så finns det ju ingenting kvar. Det
här är från det gamla, när det var 50 procent. Jag tror jag tog upp det
sist, men ni har glömt bort det. Det har ingen betydelse i sak, men i lagtexten hade det varit bra att korrigera det.
Ltl Jan-Erik Mattsson

Talman! Det är precis som ledamot Eriksson säger, jag har också uppmärksammats på att man kunde sätta punkt lite tidigare i meningen och
stryka det sista. Men summan av kardemumman blir samma resultat.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Jag tycker det var ett kort, koncist och bra betänkande
från finansutskottet, där revideringen av utkomststödslagstiftningen har
varit en del i landskapsregeringens sociala reformpaket tillsammans
med handikappservicelagen och barnomsorgslagen. Det är viktigt att
också påpeka att man vill ha större flexibilitet och förebyggande verksamhet i socialvården, just också att man påpekar det här med förebyggande utkomststöd. Det är viktigt att kommunerna tar det i beaktande.
Och som sagt var, för ensamförsörjarna har det här stor betydelse. En
ensamstående mamma med tre barn kan få 175 euro mer i plånboken
per månad.
Talmannen
Diskussionen är avslutad. Väcks förslag om remiss till stora utskottet? Ingen remiss.
Ärendets första behandling är avslutad.
Remiss
9

Skydd av maträtter
Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 23/2010-2011)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet. Godkännes?
Godkänt.
Diskussion.
Ltl Danne Sundman

Herr talman! Systemet för namnskydd på jordbruksprodukter och livsmedel
har varit i kraft i hela Europeiska gemenskapen sedan 1993. Syftet med systemet är att skydda livsmedel och jordbruksprodukter mot missbruk av etablerade beteckningar och billigare förfalskningar. Produkterna får samtidigt
ett mervärde. För konsumenten innebär skyddet en garanti på att produktens
ursprung, råvaror och tillverkningsmetod är känd. Namnskyddet (registreringen av beteckningen) gäller vanligen sådana produkter, som i flera generationers tid tillverkats eller producerats på traditionellt vis inom ett visst
område eller med vissa tillverkningsmetoder.
Hittills har över 800 produkter beviljats namnskydd inom EU:s område.
Bland de skyddade produkterna utgör ostarna den största gruppen, efter dem
följer frukter och grönsaker, kött och köttprodukter jämte olivoljor. En del av
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de skyddade beteckningarna är kända endast på nationellt plan, medan de
inte är kända på olika håll i världen. Alla är ändå åtminstone inom sitt område ryktbara och viktiga produkter.
Det finns flera typiska traditionella åländska maträtter som det kunde vara
motiverat att söka skydd för, t.ex. svartbrödet och Ålandspannkakan. Det
kunde vara motiverat för att gynna och lyfta fram åländsk matkultur och
skulle stöda utvecklingen av restaurangbranschen och turismen.
Förslaget torde kunna genomföras med befintliga resurser och själva kostnaden för registreringen är försumbar.
Hela den kulinariska delen av turismen har ju fått ett lyft i och med champagefyndet. Man har inte varit sen att lyfta fram åländsk mat. Det har en
längre tid varit en växande del där man lyfter fram lokal förädling. Den delen
av livsmedelsklustret och restaurangbranschen skulle vara förtjänt av uppmärksamhet om man skulle skydda åländska produkter. Det finns också
andra maträtter än dessa uppräknade; sundspirogen och åländsk sötost som
skulle kunna tjäna på att skyddas. Det tycker jag att man ska överväga.
Med hänvisning till det ovanstående föreslår jag att lagtinget hemställer att
landskapsregeringen i samarbete med restaurangbranschen överväger att
söka skydd för maträtter som kan anses vara specifika för Åland och därmed
skyddsvärda.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till kulturutskottet.
Remiss
10

Underlätta nyanställningar för särskilt utsatta grupper
Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 3/2010-2011)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till näringsutskottet. Godkännes?
Godkänt.
Diskussion.
Ltl Danne Sundman

Herr talman! På begäran av ltl Anders Eriksson så föreslår jag att ärendet
bordläggs till måndagens plenum.
Talmannen
Begärs ordet?
Ltl Fredrik Karlström

Jag ber att få understöda bordläggningstiden.
Talmannen
Under diskussion har ltl Sundman föreslagit att ärendet ska bordläggas till måndagen
den 12.9 vilket har understötts av ltl Karlström. Ärendet bordläggs till måndagen den 12
september.
Remiss
11

Förnyad tobakslagstiftning
Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 39/2010-2011)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Godkännes? Godkänt.
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Diskussion. Ingen diskussion. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.
Remiss
12

Forum för mental hälsa
Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion (HM 43/2010-2011)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Godkännes? Godkänt.
Diskussion. Ingen diskussion. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.

För kännedom
13

Ungdomspolitisk handlingsplan
Ltl Carina Aaltonens enkla fråga (EF 29/2010-2011)

14

Sänkt promillegräns
Ltl Carina Aaltonens enkla fråga (EF 30/2010-2011)

15

Föglötunnelns eventuella förverkligande
Ltl Anders Erikssons enkla fråga (EF 31/2010-2011)

16

Framtida användning av Naturbruksskolan
Ltl Anders Erikssons enkla fråga (EF 32/2010-2011)

17

Gullåsens inomhusluft
Ltl Barbro Sundbacks enkla fråga (EF 33/2010-2011)
Svar på de enkla frågorna ska ges inom tio dagar efter det landskapsregeringen tagit
emot dem. 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 12.09.2011 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl.
16.15).
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 30 ledamöter är närvarande.
Andra behandling
1

Ändring av lagstiftningen om utkomststöd
Finansutskottets betänkande (FU 8/2010-2011)
Landskapsregeringens framställning (FR 31/2010-2011)
Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen av det i betänkandet ingående lagförslaget.
Diskussion. Ingen diskussion.
Detaljbehandlingen vidtar. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd för godkännande i dess helhet. Lagförslaget är godkänt!
Lagförslagets andra behandling är avslutad. Ärendets andra behandling är avslutad.

Första behandling
2

Alkolås som kvalitetssäkring av person- och godstransporter
Lagutskottets betänkande (LU 24/2010-2011)
Landskapsregeringens framställning (FR 24/2010-2011)
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! Frågan om alkohollås ingår i en omfattande debatt när det gäller alkohol överhuvudtaget i vårt samhälle, alkohol som en kulturell förankrad njutningsprodukt. Man har accepterat ett kemiskt ämne som påverkar
människors beteende och förmåga att tänka klart. Vi känner till från våra
egna debatter att det här är ett problem som är omfattande och svårt. En av
de åtgärder som man med tekniska hjälpmedel försöker komma åt är att förhindra de som är berusade att köra bil.
I Sverige skärper man samtidigt straffbestämmelserna för förare som kör
berusade i kombination med att man kräver alkolås. Det är den vägen som
samhället utvecklas. Nu förekommer det en diskussion om det är straff som
ska vara utgångspunkten eftersom det ofta handlar om vård och att ändra beteenden i grunden. Det här gör att frågan inte är enkel.
Debatten i lagtinget har tidigare varit inne på den här frågan. Vi har behandlat vtm Gun-Mari Lindholms motion som lagtinget omfattade under
vårsessionen.
Framställningen från landskapsregeringen är i princip bra. Utskottet har
inte varit enigt i sin bedömning. Utgångspunkten för utskottsmajoriteten är
att alla ska behandlas lika inför lagen.
Vi har femhundratalet lastbilar som kör gods varav endast en del skulle
tvingas ha alkolås enligt den här lagstiftningen. Det är inte alla. Det gäller yrkeschaufförer som ska ha trafiktillstånd och därmed måste ha alkolås. De har
dessutom en högre försäkring. De som kör eget gods inom företag står utanför det här. Vi har fört en diskussion om att man skulle nöja sig med att stifta
den här lagen när det gäller persontrafik men att man bör se det här i ett bre-
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dare sammanhang med utgångspunkt från att alla ska behandlas lika. Så
sammanfattar jag utskottets ställningstagande i det här.
En personlig reflexion är att alla de alkoholpolitiska frågorna borde sättas
in i ett sammanhang. I det här fallet finns det också praktiska omständigheter. Det finns äldre taxibilar, äldre personbilar och skolbussar som kommer att
ersättas så småningom. Man kommer att få en sådan trafiksituation att de
flesta fordon levereras färdigt med alkolås.
Alkolåsens tekniska funktioner ska jag inte gå in på det här sammanhanget
men en del menar att alkolåsen har blivit dyrare och andra säger att de har
blivit billigare och bättre.
Från lagutskottets sida har vi bedömt detta som att landskapsregeringen
mycket väl kan gå vidare och bearbeta den här framställningen, men med utgångspunkten att sätta in det i ett större alkoholpolitiskt sammanhang och att
behandla fordon på ett likvärdigt sätt. Alla ska vara lika inför lagen.
Ltl Danne Sundman

Herr talman! Som framgår av betänkandet hade jag förmånen att vara ersättare i lagutskottet under behandlingen av det här ärendet. Jag har en avvikande uppfattning jämfört med utskottsmajoriteten.
Alkolås som teknisk anordning för att stävja rattfylleri är ett bra tekniskt
hjälpmedel och har blivit ännu bättre sedan 2004 då obunden samling för
första gången talade om att införa alkolås. Sedan dess har vi drivit på den här
utvecklingen. Vi har velat att vår vision ska förverkligas där alla fordon, som
används i trafiken, ska ha ett alkolås eller en anordning som ser till att föraren är nykter. Då skapas en tröskel som gör att åtminstone något rattfyllerifall förhindras, särskilt om alla fordon har alkolås, vilket är visionen på sikt.
Dit kommer man inte med en gång. Man måste ta små steg. Därför tyckte
vi att den här framställningen att införa alkolås skulle vara bra, tills vi läste
framställningen där det stod att sådana lastbilar som har trafiktillstånd för
godsbefordran ska ha alkolås men alla andra som inte har trafiktillstånd,
vilka är många, till stor del faller utanför. Det skapar en orättvisa som redan
finns. Den här typen av lastbilar konkurrerar även med varandra och de har
orättvisa försäkringsvillkor osv som framgår av betänkandet. Till den delen
tycker jag också att framställningen ska förkastas. Man ska inte införa en sådan orättvisa. I så fall borde man ha gått på fordonsbestämmelserna och
krävt att alla nya fordon som säljs ska ha den här utrustningen.
Däremot skulle det vara befogat att i den här framställningen ändra så att
den här bestämmelsen införs för personbefordran, alla trafiktillstånd som har
att göra med personer, taxitillstånd, busstillstånd och linjetrafiktillstånd.
Varje fall av rattfylleri är ytterst allvarligt. Det är ytterst allvarligt att köra
lastbil med i tiotals ton i lasten om man inte är nykter. Men ännu farligare är
det om man i sitt fordon har en eller flera personer som man befordrar. Om
en skolskjuts-, taxi- eller busskörning har en chaufför som inte nykter är de
absolut allra allvarligaste fallen. Det värsta är en buss som är fullsatt med
över 50 personer. Att införa alkolås för personbefordran skulle vara ett bra
första steg att ta. Det har redan på sätt och vis införts. I skolskjutsförordningen som kommer har alla skolskjutsar alkolås som krav. De flesta bussar har
det redan, det gäller bara att täppa till de luckor som finns. Det handlar
kanske om enskilda taxibilar och bussar.

99

Talman! Mitt förslag kommer i andra behandlingen att vara att det i paragrafen införs ett ord; för personbefordran. Jag kommer att återkomma till det
under andra behandlingen. Med det resultatet kommer kravet att införas på
alla nya trafiktillstånd för personbefordran, vilket gör att vi inom den här
tidsperioden som anges kommer att ha det kravet. Så fort man stiger in i en
taxi eller buss på Åland så är man säker på att chauffören har blåst i ett alkolås.
Jag tycker att det skulle vara synd att förkasta framställning till den delen.
Det steget borde lagtinget ta. Jag ber majoriteten i utskottet och respektive
lagtingsgrupper att överväga att införa det, så har vi gjort någonting konkret
åt alkolås den här valperioden. Som sagt, 2004 började vi motionera om alkolås. Vi skulle gärna se att vi tillsammans här införde det för personbefordran åtminstone.
Ltl Barbro Sundback

Tack, herr talman! Jag har också stött förslaget att man ska förkasta framställningen. Dels mot bakgrund av att den här lagstiftningen inte reglerar alla
som kör lastbil utan bara dem som har yrkesmässigt tillstånd.
Herr talman! Jag har faktiskt en mera generell synpunkt på detta som inte
alls har diskuterats. De flesta lagtingsledamöter och många andra, som har en
god vilja att försöka öka trafiksäkerheten, utgår automatiskt från att alkolåset
har en effekt. Jag har förgäves efterlyst några som helst forskningsresultat på
det här, men det har inte förvaltningen kunnat presentera. Jag har efter lite
om och men fått en utredning i min hand. Svenskarna har utredningar på det
mesta också, även på detta. Den här utredningen är från 2006 och den
kanske redan är något föråldrad. Det är möjligt att det finns andra utredningar. Om man ska genomföra den här typen av reformer, som ändå har kostnadseffekter för enskilda företagare, så borde man veta vad man pratar om.
I den här utredningen har man en annan utgångspunkt. Jag tror faktiskt
att det är grunden för alkolås. Det kommer ifrån Amerika och där vidtar man
inte generella åtgärder utan riktar in sig på dem som är missbrukare. Det är
också den svenska utgångspunkten. Missbrukare som upprepade gånger har
tagits för rattfylleri kan köpa sig fri från sina böter och i stället installera alkolås. Då blir situationen en helt annan när det gäller att bedöma effekterna.
Missbrukare har en tendens att själva bagatellisera sitt missbruk. Min erfarenhet är att körkortet är nästan viktigare än allt annat. De lär sig antagligen
ganska snabbt hur man gör med alkolåset för att inte själv behöva blåsa i det.
Det finns många oklara saker med alkolåset. Jag har inte någon bestämd
uppfattning, men jag är lite förvånad över den okritiska inställning som visas
i den här reformen. Jag vill inte heller omfatta det som ltl Danne Sundman
säger, att nu ska det införas på alla bussar.
Om man sedan kommer fram till att det här är en väldigt viktig reform då
bör ju alkolås installeras i alla nya bilar, bussar och alla fordon. Men att nu
lägga kostnadsansvaret på att införa det här i fordon när vi inte vet vad de har
för effekter, eftersom den ursprungliga tanken var att det skulle rikta sig till
gruppen missbrukare, inte att det skulle vara en generell åtgärd som gäller
fordonen. Det är en väldigt stor skillnad, tycker jag.
Det har varit en viktig och lärorik behandling för min del. Jag har alltid lite
förvånat mig över den överstora entusiasmen över den här reformens positiva
effekter. Jag hoppas att det skulle vara så. Så länge man inte har mera erfa-
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renhet och forskningsresultat som visar det så förbehåller jag mig att vara
skeptisk. Tack, har talman.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Jag är lite förvånad över ltl Sundbacks inställning i den
här frågan. Sundback brukar vara en klok lagtingsledamot när det gäller
att ta vara på nya innovationer för att lösa gamla problem, vilket det här
handlar om. Det handlar om att införa alkolås för att undvika att folk
kör onyktra i trafiken. Att detta enbart skulle handla om att det skulle
göras för redan dömda missbrukare, så om man tänkte på det viset så
skulle brandskyddsarbetet bara handla om nedbrunna hus. Det handlar
om att det inte ska börja brinna. Det handlar om att man inte ska köra i
fyllan. Det ska vara ett hinder, en tröskel, som vi nu kan införa för alla
persontransporter, för alla barn, de äldre och alla däremellan som åker
persontransporter på Åland. Jag tycker det är lite märkligt att Sundback
inte hänger med på det.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Jag försöker förhålla mig skeptisk till alla möjliga påhitt
där man inte har grund för det som man framför. Om jag får kritisera ltl
Sundman så tycker jag att han är väldigt populistisk i många frågor.
Ibland är det sprit, ibland är det tobak och ibland är det bilar. Det liksom svänger ganska mycket. Jag säger inte att jag vet vad som är bäst i
den här saken. Jag säger att jag saknar erfarenheter och forskningsresultat som visar att det här har den effekt som både ltl Danne Sundman och
jag skulle önska. Tills dess tycker jag att det är lite för drastiskt att bara
utskottet kan säga; ”nå, då kör vi så här, alla bussar ska ha det här låset”.
Det kostar i alla fall ganska mycket pengar.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Nog är det ju fantastiskt att man ska bli kallad populist
igen när man vill se till att folk är nyktra i trafiken. När jag gick ut och
sade att jag tänker vara nykter, förespråka nykterhet och ändra mitt leverne då var jag också populist. Det är väl de som försvarar rattfylleristerna som är populister och inte jag. Om vi tar min linje förhindrar vi att
en rattfyllerist, en alkoholist, sätter sig bakom ratten och kör runt på
människor mot betalning. Ska vi inte göra det? Vilka signaler skickar det
här till Ålands folk?
Sundback vill i elfte timmen få landskapsregeringen och majoriteten
att framstå som dåliga och förkasta den här lagframställningen. Det är
sanningen. Oavsett tid i valperioden så måste man föra sakpolitik. Vi har
fört den här sakpolitiken sedan 2004. Vi vill nu få den i mål för trafiktillstånden för personbefordran.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag har förstått att ltl Danne Sundman tror att detta har effekt. Jag efterlyser forskningsresultat, att det faktiskt är på det sättet. Jag förhåller
mig mycket skeptisk till den här åtgärden. Det finns alltför mycket enkla
lösningar på de här svåra problemen som gäller missbruk av olika slag.
Till skillnad mot ltl Danne Sundman så har jag jobbat med missbrukare
under ett antal år. Jag har en viss erfarenhet av det.
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Regeringen har inte heller lagt fram några som helst resultat på att
det här är effektivt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos

Talman! Jag kan konstatera att lagutskottet inte fullt delar landskapsregeringens linje vad gäller framställningen av alkolås som kvalitetssäkring av
person- och godstransporter. I utskottets betänkande har jag noterat att det
finns en samsyn kring att vi borde göra någonting åt rattfylleriet och att vi
borde stävja det på något vis. Jag noterade att man inte heller skulle vara
speciellt negativt inställd till alkolås som teknisk anordning. Utskottet har
haft betänkligheter om att detta bara drabbar en viss grupp. På Åland har vi
ett stort antal lastbilar, 674 stycken, som finns i privat och yrkesmässig ägo.
Den här lagframställningen slår orättvist eftersom den gäller bara 29 procent
av dem. Tittar man vidare statistiskt, av de 196 som berörs av detta är det 11
fordon som ska installera alkolås under 2012. Det var vi helt medvetna om
från landskapsregeringens sida. Det var en lång övergångstid och det var de
facto ett litet antal som berördes av den tekniska installationen.
Landskapsregeringens såg också detta som ett andra steg. Det första steget
togs redan 2009 med en förordning, som säger att de som kör skolskjutsar
ska ha alkolås monterade i bilen 2012. Man gav en tre års övergångsperiod.
Detta var steg två. Vår förhoppning från landskapsregeringens sida var att
alla dessa 674 fordon, inom loppet av några år, skulle ha ett alkolås.
Nu har det visat sig att lagutskottet inte omfattar den här tanken fullt ut.
Man vill att vi från landskapsregeringen reviderar oss, att vi gör en ny framställning där samtliga ska installera alkolås i bilen. Det har jag inte någonting
emot. Jag tar till mig bollen som lagtinget kastar, tar den med mig och går vidare in till kansliministern och ber att han startar upp lagstiftningsarbetet.
Tack.
Ltl Olof Erland

Herr talman! Lagutskottets betänkande och beslut är klart till den delen att vi
föreslår ett förkastande. Sedan är nästa fråga vad vi gör sedan. Vad vill vi att
landskapsregeringen ska göra? Därför finns det kanske inte någon enighet i
detta annat än att man kan bygga vidare på det här.
Min personliga uppfattning när vi gick genom Vtm Gun-Mari Lindholms
lagmotion är att vi gjorde ett relativt omfattande arbete från utskottssekretariatets sida. I slutskedet plockade vi sedan bort många referenser. Jag kan
inte idag säga exakt vad forskningen säger om alkolås. Däremot kan jag konstatera att Hufvudstadsbladet för någon månad sedan hade en professor som
sade att alkolås är den vägen som man ska gå när det gäller att allmänt förändra attityder och försöka hindra olyckor. Sedan håller jag med det som ltl
Sundback här sade när det gäller missbruk och missbrukare. Modellen med
att man låter alkolås vara ett alternativ till straff är inte så särskilt lyckad. Där
handlar det i stället om vårdinsatser. Lagutskottet har i sina tidigare betänkanden väldigt hårt betonat att alkolås inte är en lösning på de alkoholpolitiska problemen. Men det är en metod där man kan gå vidare. Min utgångspunkt i det här fallet var att behandla alla lika.
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Man har gjort steg ett när det gäller skolskjuts. Nu behandlar vi steg två.
Kanske man kunde säga att vi går vidare från steg ett till steg tre, men med
det kravet att sätta in det här i helhetssammanhang och också se på de praktiska möjligheterna när man förnyar sina fordon och kanske då kan få in Alkolås eftersom tillverkarna mer och mer börjar använda alkolås. Jag tycker
att det också kan vara en uppgift för landskapsregeringen att sammanfatta
forskningsläget. Jag hänvisade till en artikel i Hufvudstadsbladet för någon
månad sedan. Senast idag förekom en diskussion där transportstyrelsen
kombinerar hårdare straff med alkolås. När man inför alkolås i Europa och i
andra länder så gäller det ju inte folk som inte begriper någonting som inför
alkolås utan snarare tvärtom. Jag har en misstanke att de begriper mycket väl
vad de gör. Vi ska naturligtvis syna forskningen.
Det här betyder, precis som minister Thörnroos sade, att utskottet inte är
emot en utveckling av säkerheten i trafiken och de alkoholpolitiska förslagen.
Jag tolkar inte utskottet på det sättet, tvärtom. Det finns anledning att gå vidare.
Ltl Mika Nordberg, replik

Talman! Jag tror att det är bra att den här framställningen nu förkastas
och att man tittar på den en gång till. Som jag vid ett tidigare anförande
i remissdebatten sade så snedvrider det här konkurrensen hos de lastbilsidkare som är egenföretagare jämfört med dem som är distributörer
av egna produkter. Jag vill påstå att risken är mycket större att en person som är anställd som chaufför, att stegen för honom att eventuellt
sätta sig bakom ratten rattfull inte är lika ödesdigert som en egenföretagare som riskerar hela sitt företags existens. Det här är verkligen någonting som behöver tittas på lite till.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Mycket av detta bygger på attitydförändringar och självsanering. Den som har det som yrke och har ett företag tar inte risken.
Detta med rättvisa mellan olika fordonsägare är lite problematiskt. Vi
har diskuterat lite i vår grupp om att detta med fordonslagstiftning
skulle vara den väg som man skulle gå och man skulle säga vilka typ av
fordon som ska ha alkolås.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Väcks förslag om remiss till stora utskottet? Ingen remiss. Ärendets första behandling är avslutad.
Första behandling
3

Ny styrning av Ålands polismyndighet
Lagutskottets betänkande (LU 25/2010-2011)
Landskapsregeringens framställning (FR 29/2010-2011)
Ltl Jörgen Strands m.fl. lagmotion (LM 4/2010-2011)
Samma förfarande gäller som vid föregående ärende.
Diskussion.
Ltl Olof Erland

Herr talman! Man kan undra om det har blivit någon sorts praxis i lagutskottet att tycka att något är bra och sedan förkasta det. Det är precis såsom vi gör
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i det här fallet också. I vårt utskottsbetänkande säger vi: ”Utskottet ställer sig
inte negativ till förslaget om att inrätta polisstyrelse.” Det är en viktig utgångspunkt för utskottsbetänkandet. Det är lite samma sak här, i utskottet
har vi haft olika meningar, syn och perspektiv.
Jag kan sammanfatta utskottets förslag. Det går ut på att det här ärendet
inte har förankrats och det förtjänar ytterligare bearbetning. Förslaget har
uppfattats som något som det inte är, dvs. att lösa problemet med polisorganisationen överhuvudtaget. Så är det inte. Förslaget handlar om huvudmannaskapet från landskapsregeringens sida gentemot polismyndigheten. Förslaget är att ersätta en delegation med lite lösare tyglar än vad en styrelse har.
Förslaget utgår ifrån att styrelsen ska ha ledningsuppgifter, inte gå in och påverka den operativa verksamheten genom beslut men ha mål och planer.
Utskottet har kommit in på den ”polisbyrå” som numera finns i landskapsförvaltningen, den heter väl rättsservicebyrån eller något sådant. Byrån fungerar som en polisbyrå, där den tidigare polismästaren ska hjälpa polisen i
viss mån. I det här sammanhanget finns det också anledning att se över den
rollen, dvs. de resurser, de förvaltningsmässiga strukturer som finns för att
hjälpa till i det operativa polisarbetet. Där har vi frågan om lagstiftning, laglig
grund för att ge instruktioner och lagtolkning som exempel.
Herr talman! Om vi säger att det här handlar om huvudmannaskapet för
polisen genom en polisstyrelse där det finns positiva tankar om det, men det
behöver kompletteras med tydligare anvisningar, mandat, polisbyråns roll
och den interna organisationen. Det finns anledning att sätta in det här i ett
större sammanhang.
Lagutskottet kunde ha tagit sig an den här uppgiften och gått igenom lagstiftningen och föreslagit förbättringar. Men vi kunde inte nå en enighet om
att vi skulle lägga ner arbete på det här just nu när också lagtinget i princip
har satt en gräns, den 23 maj, för lagbehandling. Det här betyder inte att polisstyrelsen ska sättas i papperskorgen utan istället föras tillbaka till skrivbordet för att kompletteras och förbättras. Man kan tänka sig att det blir nästa
landskapsregering som gör det. En omständighet som man ska väga in i det
här är att inte ens polisdelegationens medlemmars står bakom det här förslaget, utan det lämnades in en lagmotion. Det försvårar den här frågan med
tanke på förankringen. Landskapsregeringen bör förankra det här hos myndigheten men också se till att när man lägger fram ett förslag så behöver man
uppbackning från åtminstone sina egna stödtrupper.
Minister Roger Eriksson, replik

Tack, herr talman! Det kan tolkas som ett positivt förkastande av lagframställningen vilket är bra. Vi siktar framåt och arbetar vidare med de
här frågorna. Jag har ingenting emot det.
Angående förankringsarbetet som vi har gjort framförallt när det gäller polismyndigheten så började vi för ett år sedan. Vi har haft många
stora möten, seminarium och ärendet har åtminstone varit tre gånger
uppe på polisdelegationen. Det har varit en intensiv och konstruktiv dialog mellan polismyndigheten och landskapsregeringen. Jag har en liten
avvikande åsikt när det gäller att den här processen inte skulle ha varit
förankrad.
En liten detalj kom fram i betänkandet om implementering av rikets
föreskrifter och anvisningar och det som vi har egen behörighet i. Vi har
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tillsatt en grupp som har tittat på de här frågorna. Vi har gjort arbetet
klart ganska långt. Sedan har det under arbetets gång framkommit att
det saknas bemyndigande i lag för Ålands landskapsregering att utfärda
sådana här bestämmelser. Det är en lagstiftningsåtgärd som måste åtgärdas snarast.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Jag har ingen avvikande uppfattning angående bemyndigande. Att tolka i lag är något som bör komma till. Sedan har vi detta
med myndighetsfunktionen, tillsynsfunktionen överhuvudtaget. När det
gäller förankringen så oberoende av hur förankringen de facto har varit
så har det funnits olika uppfattningar om hur det har förankrats, remisstiden och sådana saker. Den här reformen har uppfattats som mera omfattande än vad den är i den här framställningen. Det bör landskapsregeringen naturligtvis beakta när man går vidare med polisstyrelsen. Polisstyrelsen har ju en stor majoritet bakom sig som en ny form för polisen.
Minister Roger Eriksson, replik

Tack, herr talman! Det är bra att det finns en stor förståelse och stöd för
tanken till en polisstyrelse. Tillsyningsmyndighet nämndens också. Vi
har från regeringens sida redan utarbetat ett förslag till framställning
om hur polisstyrelsen skulle kunna se ut. Vi gjorde bedömningen tidigare i den politiska dynamiken att styrelsen skulle vara ett första steg.
Hoppeligen skulle det ha funnits en politisk majoritet bakom det också.
Vi hade en tvåstegsraket här. Vi får ta ett helhetsgrepp på frågan ånyo.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Roger Jansson

Herr talman! Från moderaternas sida är vi lite förvånade över att två lagframställningar som har gått till lagutskottet föreslås förkastade i sista valete
på inte så starkt motiverade grunder. Man har tyckt att man förkastar det på
grund av att man inte kommer överens om alla detaljer. Att försöka kompromissa och komma överens är ju en viktig förmåga som vi politiker ska ha för
att kunna lagstifta.
Låt mig för vår del ta upp två saker; dels polisstyrelsen och dels den framtida organisationen av polisen. Vi tyckte inte att landskapsregeringens framställningsförslag till sammansättning av polisstyrelse var särskilt välbetänkt.
En minister skulle sitta som ordförande med den risk för ministerstyre som
då uppstår för polisens del också. Därför har vi i en lagmotion föreslagit en
annan ordning. Det ska inte vara fastslaget att det ska vara en ledamot av
landskapsregeringen som ska vara ordförande. Vi fann formuleringen i lagen
om att medlemmarna skulle ha god sakkunskap inom det polisiära området
som en misslyckad formulering. God sakkunskap inom det polisiära området
har egentligen bara poliserna och möjligen åklagare. Tanken var säkert inte
att begränsa det till den gruppen när det gäller polisstyrelsens sammansättning. Därför föreslog vi en mera allmän skrivning som visade att man skulle
företräda folket i polisstyrelsen.
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Vi har inte någon orsak att lyfta frågan nu i den här behandlingen. En ny
landskapsregering kommer snart med ett nytt förslag till lagstiftning om polisstyrelsen eftersom lagutskottets ordförande sade att enigheten är bred om
att vi behöver en sådan. Vi kommer inte att föreslå att det här ska godkännas
i lagtinget. Vi gör dock noteringen att polisdelegationen inte är hörd i lagutskottet. Av tio höranden är sju personer aktiva poliser. Det är ju inte de som
ska besluta om hur vi politiker önskar styra polisen. Det ansvaret måste vi ta
själva. När det sedan gäller den inre organisationen inom polisen så är det
klart att deras synpunkter är synnerligen väsentliga och måste beaktas. När
det gäller nivån ovanför, i det här fallet polisstyrelsen, så är det vi politiker
som har ansvaret för att vi är nöjda med det sätt som vi själva styr den
åländska polisen. Det är bara tre personer som har blivit hörda. Jag kan inte
direkt se att polisdelegationen skulle ha varit hörd av lagutskottet.
Den andra frågan, som jag tänkte beröra och som vi i moderaterna har
kommit fram till att ändå bör åtgärdas nu, är organisationsförändringen. Polisens ledning och polisdelegationen har länge arbetat med en ny organisationsmodell. Syftet har varit att skapa ett effektivare och mera flexibelt arbetssätt. Förändringen är dessutom väl förankrad bland polisens personal men
den kan inte genomföras om man inte gör en ändring i första paragrafen.
Förändringen kan alltså inte genomföras. Därför kommer vi att föreslå i
andra behandling att lagmotion nr 4 läggs till grund för behandlingen så att
lagtinget kan anta den lilla mini förändringen i första paragrafen, som möjliggör att den här viktiga organisationsreformen omedelbart kan börja sjösättas. Vi skriver om den mera i detalj i lagmotionen så den finns välmotiverad
från lagtingets sida. Vi återkommer med ett sådant förslag.
Till övriga delar av vår lagmotion så föreslår vi inte att den ska antas just
med tanke på att styrelsen uppenbarligen kommer att hänskjutas till nästa
landskapsregering och lagting enligt lagutskottets förslag.
Ltl Anders Eriksson

Herr talman! Man kan konstatera att lagutskottet skriver så här bl.a. när det
gäller lagen om ny styrning av Ålands polismyndighet: ”Det pågår ett utvecklings- och förändringsarbete som har aktualiserat behovet av en tidigare skrivning av polisverksamheten”.
Jag var själv med när det ordnades en drogdebatt förra veckan. Talmannen
satt i panelen och jag satt i publiken. Även där kom den här problematiken
fram, det finns resurser men det fungerar ändå inte. Det är mycket på grund
av bristande styrning och ledning. Mot den bakgrunden tycker jag att det här
är ett ärende som är synnerligen brådskande. Det är väldigt viktigt att man
får det här att fungera på ett så bra sätt som möjligt för drogsituationen blir
bara mer allvarlig. I torsdagskväll förra veckan var alla politiska partier överens om att man måste göra någonting åt det här och att det är viktigt. Nu är vi
tillbaka i den politiska vardagen och då händer det ingenting.
Lagutskottet säger; ”utskottet ställer sig inte negativ till förslaget om inrättande av en polisstyrelse men konstaterar att ärendet beretts i skyndsam
ordning och att förslaget innehåller ett antal oklarheter om den nya styrelsens roll och uppgifter”. Ärendet är så pass dåligt berett att det måste föras
tillbaka till skrivbordet och förbättras, som lagutskottets ordförande uttryckte
sig. Det här är en mycket, mycket allvarlig bakläxa för landskapsregeringen
igen på ett område som samtliga politiska partier anser är viktigt. Vi måste få
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polisverksamheten att fungera. Vi måste ta itu med drogproblematiken på
allvar. Men, så här är den politiska verkligheten. Det händer väldigt, väldigt
lite.
Det sägs också; ”vidare bör rollfördelningen mellan landskapsregeringen,
tillsynsmyndigheten, styrelsen och polismyndighetens operativa ledning
klargöras”. Nu är vi inne på den sedvanliga byråkratiska tramporgeln igen. Vi
har fyra nivåer för att vi ska få polisverksamheten att fungera här på Åland.
Vi vet att den inte fungerar idag med tre nivåer. Är det någon som tror att det
kommer att bli bättre med flera nivåer? Vi pratar hela tiden i valrörelsen om
att vi ska minska byråkratin och vi ska göra saker och ting effektivare och billigare. Men här har vi igen verkligheten. Det går att prata men det händer absolut ingenting.
Avslutningsvis, herr talman, noterade jag även talmannens ord om hur viktigt det var att få till stånd en förändring när det gäller drogproblematiken i
landskapet. Men det här är vad vi gör i verkligheten. Jag är jättebesviken!
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Visst skulle den här organisationsförändringen vara viktig.
Det gäller också drogpolitiken. Jag vill för egen del säga att jag beklagar
att vi har haft en parlamentarisk grupp som har tagit sig an drogfrågorna men inte levererat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Talmannen brukar vara noga med att vi ska hålla oss till sak. Jag kan
bara säga att jag är helt enig om det som ltl Erland sade. Jag tycker att
det är synd att man inte har levererat. Jag tycker att det är lika synd att
inte landskapsregeringen levererar när lagutskottet säger att behovet av
en tydligare styrning av polisverksamheten har aktualiserats. Det var
också något som kom fram på drogdebatten.
När vi, värderade lagutskottets ordförande Olof Erland, faktiskt har
möjlighet att göra något och styra upp saker och ting då gör vi inte något. Vi förkastar lagförslaget som i och för sig var bristfälligt. Det tycker
jag är dåligt.
Ltl Olof Erland, replik

Det kunde ha varit möjligt att granska den här lagen och komma med
förbättringar. Men eftersom förankringen inte var sådan att det fanns
detta momentum så får det anstå. Det har förekommit kritik från många
olika håll. Det har också kommit en lagmotion, vilket är ganska förvånande i ett sådant här viktigt ärende. Det har satt käppar i hjulet för vidare behandling. Jag beklagar det för egen del och jag tror att många ser
att det här kunde man genomföra och rätta till eventuella brister i själva
framställningen.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Orsaken till att jag reagerade på det här ärendets hantering är att det faktiskt handlar om människors tilltro till politiken. Det
sitter företrädare för alla partier i lagtinget när vi diskuterar det här i en
debatt. Det här är viktigt, det här ska vi styra upp och det här måste vi
göra någonting åt. När möjligheterna kommer så gör man inte någonting åt det. Jag vet, ltl Erland, att förankringen har varit dålig. Jag vet att
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beredningen har varit dålig. Det här ärendet har landskapsregeringen
haft i stort sett fyra år på sig att göra något åt. Även här blir det bakläxa
och det är jag besviken på.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Jag tycker att den sista delen av debatten kanske spårade ur
lite. Inte kan man väl ändå, bästa ltl Anders Eriksson, tro att en polisstyrelse
skulle påverka drogsituationen på något sätt. Det är ju mera ett byråkratiskt
organ som man har försökt inrätta, tyvärr med föga framgång.
Man måste ändå utgå ifrån att polisen i sin organisatoriska utformning är
likt många andra av landskapets myndigheter. De klokaste orden som fälldes
i samband med remissen sade ltl Gun Carlson. På samma sätt som ÅHS och
Ålands gymnasium så behövs det en styrelse som har en politisk sammansättning. Att de sedan ska vara intresserade och kompetenta utgår man ifrån.
Styrelsen ska ledas av en person som också har kompetens, helst väl insatt i
de här frågorna och föredragande i styrelsen bör väl vara polismästaren.
Den här regeringen har försökt sig på konststycket att pressa ihop de olika
förvaltningsnivåerna genom att ministern skulle vara styrelseordförande,
man skulle pressa in delar av polismyndighetens representanter och så skulle
det vara experter med juridisk bakgrund. Ja, det har blivit något som inte
verkar fungera i praktiken.
De som jobbar inom den här organisationen har via sina representanter
och sina olika föreningar, Ålands polisförening, arbetarskyddskommissionen
vid Ålands polismyndighet och ledningen för Ålands polismyndighet, meddelat lagutskottet att de inte tror på det här. Vi hörde alla i befälet och det var
ingen som trodde på det här. Man tyckte att det bara blir ytterligare en byråkratisering av det som polisdelegationen håller på med, om jag sammanfattar
den diskussionen.
Herr talman! Vi måste försöka hålla i minnet att vi har en förvaltningshierarki där alla ska sköta sitt för att det ska fungera. Ministern ska naturligtvis
inte vara med och styra verksamheten på någon som helst nivå, utan ska vara
den som övervakar och utvecklar.
Sedan vill landskapsregeringen antagligen inte lyssna på det som polismyndigheten säger upprepade gånger: Vilken kompetens ska det finnas i
ordnings- och säkerhetsfrågorna på landskapsregeringen? Myndigheten
måste ha någon som man kan vända sig till när man behöver få råd om tilllämpningen av lagstiftningen. Det ska inte myndigheten och de enskilda poliserna syssla med när de är ute på fältet. Det måste finnas en kompetens inom
förvaltningen. Antagligen av något sorts sparsamhetsskäl vill man inte ha en
sådan funktion inom förvaltningen. Man tror att det ska klara sig ändå, men
det kommer inte att gå. Poliserna har i olika konstellationer sagt att det inte
är deras uppgift att bedöma hur de åländska polislagarna ska tillämpas.
Funktionen på landskapsnivå ska inte heller enbart hålla på med Ålands polismyndighet. Vi lever i en värld där säkerhetsfrågor blir allt mera internationella. Vi har i lagtinget fått ta ställning till en rad olika konventioner som
handlar om rättssäkerhet och individernas rättsskydd. Så länge man inte hör
på det örat så behöver man inte ha flera möten. För det är ju det som poliser-
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na har sagt om och om igen; ansvarsfrågan för verksamheten måste få en annan fördelning. Polismyndigheten ska fungera som en normal myndighet där
polismästaren har det övergripande ansvaret. Däremellan måste det finnas
ett organ som har ett politiskt ansvar. Om man sedan ska ha ytterligare organ
återstår att se.
Det här som vi nu har fått föreslaget är nog inte det att vi inte är överens
om några små detaljer. Vi är inte överens om den grundläggande strukturen
som åtminstone ska ha tre steg; ministern, landskapsförvaltningens kompetens, styrelsen och myndigheten. Jag kan för min del inte se att vi kommer
ifrån det. Det är väl så som det ska se ut också för den här myndigheten.
Det är, herr talman, generellt ett problem om vi ska ha en mycket utvecklad självstyrelse. Vi kan inte tro att självstyrelsen fungerar av sig självt bara vi
stiftar en lag. Hela förvaltningen för det rättsområde som det gäller kräver
personella kompetenta resurser på landskapsförvaltningsnivå. Det gäller att
inte bara anställa någon informationschef som månar om landskapets mediabild utan det måste finnas personer som kan utveckla verksamheten, ta ett
ansvar kontinuerligt och ha den kompetens som behövs för att vi ska ha en
fullgod myndighet samt att säkerhetsfrågorna får den uppmärksamhet de behöver. Tack, herr talman.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag noterade att ltl Sundback ansåg att mitt anförande spårade ur. Jag
tycker att polisen har en oerhört viktig roll i kampen mot droger. I debatten förra veckan framkom att det finns både ekonomiska och personella resurser men styrningen fungerar inte. Nu har vi en framställning
på bordet som heter ”Ny styrning av Ålands polismyndighet”. Nog är det
ganska naturligt att man tar upp de här frågorna i det sammanhanget,
utan att man på något sätt spårar ur. Jag tycker nämligen att det är en
viktig fråga. Kanske inte ltl Sundback tycker det?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Roger Eriksson, replik

Tack, herr talman. Jag har egentligen bara ett kort klargörande. Ltl
Sundback framförde att vi inte har beaktat polismyndighetens åsikter
och synpunkter. Polismyndighetens verksamhet ska styras av den politiska ledningen, landskapsregeringen och i sista hand lagtinget, lagstiftning och budgetmakt. Vi hade operativa förslag att man skulle ha polisstyrelse vars fullmakt framgår i första paragrafen. Det skulle vara klart
avgränsat i förhållande till landskapsregeringen. Polismästaren och polisbefälet ska sköta den operativa verksamheten. Det framgår klart av
den här lagstiftningen.
I remissutlåtandena har vi hört bland annat polismyndigheten där de
har skrivit; ”detta med en styrelse kan leda till en förändring i rättskipning”.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Jag tycker att ministern inte greppar hela situationen. Att
landskapsregeringen och lagtinget har ett politiskt ansvar är helt klart.
Sedan har också landskapsregeringen ett förvaltningsrättsligt ansvar
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och det kan inte ministern sköta. Det måste finnas personella resurser
med den rätta kompetensen. Ministrar kommer och går men tjänstemännen består, utan dem kommer vi inte att kunna ha den rättsäkerhet
här i samhället som behövs.
Sedan kan jag också citera; ”styrelsen leder polismyndighetens verksamhet”. Vilken verksamhet leder styrelsen? Det är alldeles uppenbart
att man inte är överens. Jag tycker att ministern inte lyssnar på dem
som ska utföra det här viktiga arbetet.
Minister Roger Eriksson, replik

Tack, herr talman! Jag har helt annorlunda åsikter än ltl Sundback i den
här frågan. Vi har diskuterat med polismyndigheten. Polisdelegationen
har beaktat de här frågorna. Alla dessa frågor har debatterats på ett ingående sätt. Styrelsen kommer uppenbarligen inte att tillsättas ur detta
lagting. Styrelsens uppgifter framgår direkt ur § 1 c: ”Budgetförslag,
verksamhet, aktivt del, avge utlåtande och besluta i övriga ärenden
som är av en principiell vikt”. Det är gränsdragningen mellan polisstyrelsen och den politiska landskapsregeringen. Gränsdragning finns
också klart här i lagtexten gentemot polismästaren och polisbefälen.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ett sista försök: Det saknas en del. Regeringen ska inte bara ha ett politiskt ansvar. Det måste också finnas ett förvaltningsrättsligt ansvar på
landskapsregeringsnivå, vilket inte finns idag. Det kommer inte att fungera utan det. Det ansvaret måste åtminstone till, det tycker både polisen och jag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! Jag reagerade lite på att man trodde att polisen
skulle klara sig själv i och med polislagen. Jag har själv stått bakom den
lagen och tycker att den har varit bra. Det första jag sade var att man
inte skulle kalla den för polisstyrelse, kalla den polisförvaltningsstyrelse
eller vad som helst. Jag vet att polisen vill ha en polisstyrelse i den utformning som finns i riket. Men det fick man inte. Man har pratat väldigt länge och begärt att få den här. I stället får de någonting helt annat
som man definitivt inte har frågat efter i det här skedet. Det var med
stor frustration som polisstyrelselagen presenterades för polisen, det är
jag medveten om.
Det riktades mycket kritik mot vad som fattades, vilka förväntningar
som man hade och att man sköt bredvid målet. När vi har haft olika möten så tyckte jag inte riktigt att kritiken mot styrelsen var så graverande.
Jag sitter med i polisdelegationen. Om man fick klarhet i vad styrelsen
egentligen jobbar med så tycker att man hade viss acceptans för det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! När jag lyssnar på synpunkterna från lagutskottet så får
jag en obehaglig känsla av att lagmotion nr 4 som vi har lämnat in inte
har behandlats i lagutskottet. Vi gjorde ett försök att göra om styrelsen
så att den skulle vara ett politiskt styrningsorgan för landskapsregeringens och lagtingspartiernas del. Det förs inte i betänkandet eller här i salen något resonemang kring det. Samma gäller vårt förslag om att öppna
första paragrafen, som omöjliggör en omorganisation av polisen såsom
läget är idag. Där föreslår vi att polismyndighetens organisation stadgas
i landskapsförordning så att vi kunde få fart på det. Är det som vi har föreslagit i lagmotionen obehandlade frågor i lagutskottet?
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Jag tror att det är bäst att lagutskottets ordförande uttalar
sig i den frågan. Det är sant att jag tycker att motionen i och för sig var
en förbättring. Men det fanns grundläggande problem med hela det här
förslaget. Inte ens de här, i sig positiva ändringsförslagen, skulle ha
räckt till. Som jag ser det är det hela strukturen som inte är den rätta.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Ja, jag förstår det. Vi håller med i huvudsak om det som ltl
Sundback anför om bristerna i framställningen och bakgrundsarbetet
för framställningen.
Öppnandet av första paragrafen var en politisk insats från vår sida för
att möjliggöra för lagtinget att i alla fall få en snabb förbättring av den
inre organisationen inom polisen och det som man länge har jobbat
med. Man vill faktiskt själva ha det och det möjliggörs inte med nuvarande lagstiftning. Det hade varit värdefullt om lagutskottet hade kommit med det förslaget.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Åke Mattsson

Tack, herr talman. Jag begärde ordet för att beröra det som ltl Roger Jansson
var inne på. Det centrala i den här lagmotionen, som lämnades in från medlemmar i polisdelegationen, var att få en förändring till stånd i första paragrafen. Vid senaste mötet på polisdelegationen när vi diskuterade budgeten så
fanns det till och med inskrivet i budgeten att det fanns flera momentet där
det behövdes lagändring till stånd för att man skulle kunna genomföra det.
Det var en ganska central del. Jag trodde att vi också hade landskapsregeringen med i den här frågan. Det var ett ganska smidigt sätt att få in det här i
samband med en lagmotion.
Det var vissa diskussioner kring olika förändringar och vilka politiska
ställningstaganden man skulle ta. När man bollade här frågorna fick man
kanske lite mera klarsynthet i det. Det är inte något revolutionerande i de här
ändringarna. Man framförde att det finns ett annat sätt att tänka i den här
motionen. I det stora hela var det inte någon kritik mot om det ska vara en
polisstyrelse eller inte.
Jag tycker att det finns en viss värdighet i att man har styrelse som är tillsatt på politiska mandat och som har möjlighet och förmåga att göra klara
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och tydlig beslut och ändringar i förvaltningen. Som det är just nu så är det
olika kommuner som fördelar platser i styrelser. Någon sitter med i styrelsen
för De Gamlas Hem och man sitter med i olika kommunpolitiska samarbetsorgan. Platsen i polisdelegationen är också en attraktiv plats, många vill ha
den. Jag tror att det skulle vara bättre om man tillsätter polisdelegationen
centralt ifrån landskapsregeringen.
Man borde ha oftare möten. De som sitter i polisdelegationen borde få ordentligt arvode. Nu träffas man högst varannan månad, fredag klockan 13.00,
med vissa punkter på föredragningslistan. Polisen behöver ha en tydligare
ledning än det. Jag ser också styrelsen som ett extremt viktigt bollplank för
polismästaren som stöd i hennes arbete. Styrelsen behöver också kritiskt
granska och ifrågasätta saker och ting. Hela verksamheten skulle må bra av
en styrelse.
Det här underlättar kanske inte polisens organisationsarbete men det var
heller aldrig meningen. För detta finns ett arbete på gång som är ganska långt
framskridet i dag. Men lagändringen som finns med i lagmotionen krävs för
att man ska kunna ta steget fullt ut. Tack.
Ltl Olof Erland

Herr talman! Det kom en fråga från till ltl Roger Jansson, där ltl Sundback
hänvisade till ordförande för utskottet. Det gällde motionen. Situationen var
den att vi inte kom fram till en enighet i utskottet om att vi skulle behandla
framställningen. Det är en orsak till att det gäller också motionen eftersom
den handlar om samma sak. Om jag nu minns rätt, så var förslaget för det
första att polisstyrelsen skulle ledas av en mister. Det har vi åtminstone i vår
lagtingsgrupp sagt att det är ett förslag som man mycket väl kunde ändra på
och lämna det öppet.
Det andra var, om jag minns rätt, kvalifikationerna för en styrelseledamot,
man skulle ha förmåga att representera ett allmänintresse. Jag är inte riktigt
säker på om det var rätt, men jag reagerade på den formuleringen. Jag tänkte
att om det är luddigt i framställningen varför göra det ännu mera luddigt?
Det är en sak som utskottet naturligtvis skulle ha rett ut.
Sedan har vi det tredje med förordning som jag reagerade på. Plötsligt
kommer det en lagmotion där en av våra medlemmar i lagtingsgruppen är
medlem i polisdelegationen och inte tar upp det till diskussion överhuvudtaget. Jag blev ju helt ställd av ett sådant beteende. Vi har en synnerligen viktig
organisationsförändring. Ser man till organisationskraven enligt paragrafen
så är det riktigt att de kanske borde ses över. Vad jag har förstått i vårt hörande, och kanske också från annat håll, är att det just till den delen pågår ett
arbete i den nuvarande polisorganisationen. Det pågår ett arbete i landskapsförvaltningen och landskapsregeringen. Min tanke är att när man eventuellt
ändrar delegationen till en styrelse och ser över den interna organisationen
då ska man också ta ställning till förordning. Det är naturligtvis till synes ett
ofarligt ingrepp att säga att man besluter om det här i förordning, för då ger
man landskapsregeringen fullmakt. Men som ni kanske har sett i massmedia
så pågår det ett tämligen intensivt internationellt samarbete där rikspolisstyrelsens chef och medarbetare var här för några dagar sedan. Den diskussionen kom upp här i somras i samband med trafficking, under ytan finns det
brottslig verksamhet. Under ytan eller ovanför finns det också polissamarbete
som är mycket väsentligt. Min tanke när det gäller lagmotionen är att man
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borde sätta in hela organisationen i sitt sammanhang och se vad som behöver
sättas i lag. Intentionerna bakom motionen är helt okej. Ministerkravet kan
man släppa på. Kriteriet på styrelsemedlemmar med förmåga att företräda
allmänintresset tror jag att man kan formulera om mycket enkelt. När det
gäller förordningen borde man höra myndigheten och landskapsregeringen
utifrån den kommande organisationen, med särskild hänsyn till internationella frågor. När det gäller förordningens koppling till regional representation
så den tror jag inte finns längre, vad jag har förstått. Det finns ingen som säger att varje kommun ska finnas med på något sätt i det här sammanhanget.
Det är en polismyndighet som har särskild kompetens och en styrelse som
ska ha överblick. Till den delen blev det naturligt för lagutskottet att lagmotionen och framställningen får återkomma när man har breddat det här lite
och fördjupat sig.
Ltl Jörgen Strand, replik

Herr talman! När det gäller frågan om styrelsen tror jag att vi är överens
om att man kan titta vidare på det, eventuellt en polisbyrå och det som
ltl Sundback tog upp i sitt anförande.
När det gäller den inre organisationen i lagmotionen så upplever jag
som medlem i polisdelegationen att vi har varit helt överens om att detta
bör göras. Vi har också jobbat med det i flera år. Polisledningen säger åt
delegationen att man har förankrat det i hela organisationen. Det skulle
möjliggöra en större effektivitet och en nyordning inom den inre organisationen.
Jag tycker det är synd att man blandar ihop de här frågorna när man
genom en enkel lagändring kan möjliggöra att sjösätta den nya organisationen. Det är därför som vi kommer att föreslå det i andra behandlingen.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Det är fullt möjligt att göra en lagmotion i Ålands lagting.
Min syn på parlamentarism och det parlamentariska arbetet är att man
först försöker diskutera igenom vad man lägger fram för förslag. Jag har
all förståelse för att ltl Jörgen Strand, som oppositionsföreträdare, vill
lägga fram en lagmotion på en passus i första paragrafen. Som jag ser
det så borde det politiska arbetet gå ut på att man kommer överens om
något som man står bakom. Vår representant i polisdelegationen har
inte arbetat på det sättet. Jag säger inte att det här förslaget är fel men
sitter man på en regeringspost och företräder regeringen så ska man
också diskutera med sina kolleger. Allt annat är illojalt.
Ltl Jörgen Strand, replik

Herr talman! Jag lägger mig inte i liberalernas interna arbete. För mig
har det viktiga varit att vi kan få en ny organisation. Det intressanta är
att vi har varit helt eniga om det i polisdelegationen, där lantrådet har
varit ordförande och kansliministern medlem. Vi fick förklarat för oss
att man inte ville göra den här ändringen i lagen för att det är val och det
står att det ska vara en skärgårdsenhet. Det var det som var problemet
och inte sakfrågan. I sakfrågan var vi helt överens när det gäller den frågan.
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Jag håller med om att man kan titta någon gång till på styrelse och
även detta som ltl Sundback tog upp om polisbyrå och att någon kunde
ge direktiv om hur lagar ska tolkas. Jag sätter den här frågan på sidan
om eftersom det skulle vara så viktigt att vi kunde sjösätta den nya organisationen i polisen. Det ansvaret tar jag oberoende om jag sitter i regeringen eller i oppositionen. Märkväl, vi har varit överens med liberalerna om polisdelegationen.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Jag tycker det är angeläget att föra fram organisationsförändringar hos polisen. Då gör man det med det underlag som har beretts i lagberedningen och i förvaltningen.
När det gäller den här frågan så har jag aldrig sagt att lagutskottet har
pratat om skärgården och val osv. Det är helt enkelt så att det inte har
funnits möjlighet att bedöma att det är tillräckligt förankrat och man
skulle komma överens om att man skulle gå in i lagstiftningen i detalj.
De här kan man ju beklaga. Märkväl, det har påståtts här i lagtinget att
de som vi hörde inom polisen, enskilda namngivna utpekade personer,
har varit negativa till styrelsen, det stämmer inte. Många sade att styrelsen är bra men det finns så många andra problem.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Roger Jansson, replik

Tack, herr talman! En gång under föregående plenum och tre gånger
idag har vi hört starka angrepp och, som jag ser det, mobbning av ltl Åke
Mattsson som person. Jag tycker inte att de här ärendena överhuvudtaget tjänar på detta. Att göra på det viset är under lagtingets värdighet.
Jag vädjar till kollegan Erland att sluta med det.
När det gäller förvaltningsförändringen så står det i nuvarande lag
när det gäller organisationen: ”Polismyndighetens verksamhet bedrivs
inom en ordnings-, en brottmåls- och en kansliavdelning. För verksamheten finns tre enheter, en i Mariehamn, en på landsbygden samt
en i skärgården.” Det är det här som vi har föreslagit i enlighet med de
diskussioner som har förts under lantrådets ledning i polisdelegationen:
”Om polismyndighetens organisation stadgas i landskapsförordning”.
Medan första, tredje och fjärde momentet ska vara kvar i första paragrafen.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Påstående om att jag på något sätt skulle mobba ltl Åke
Mattsson avvisar jag bestämt. Jag har sagt hur det har gått till i den
parlamentariska drogkommittén. Jag har sagt hur lagtingsgruppen har
fått en lagmotion på bordet. Jag har sagt att det här är ett parlamentariskt arbetssätt som jag inte är van med och som jag inte tycker att hör
till lojalt partiarbete. Det står jag för. Inte är det någon mobbning att karaktärisera sättet att föra politik. Det må vara att det är helt klart att jag
ogillar det. Men mobbning är ju att systematiskt försöka trycka ner
andra människor. Det gör man inte genom att sätta upp en spegel för
verksamheten.
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Ltl Roger Jansson, replik

Talman! Åtminstone hos oss brukar vi reda upp interna frågor inom lagtingsgruppen och inte i lagtingets plenum. Nu har vi flera gånger hört de
här angreppen på medlemmen i den liberala lagtingsgruppen, Åke
Mattsson. Han är medlem i liberalerna fram till valet. Jag vädjar till kollegan Erland att sluta upp med den här typen av angrepp.
Jag skulle gärna se att man kunde få en beskrivning på varför lagutskottet har valt att faktiskt inte byta ut meningarna om den detaljerade
organisationen som har funnits inom polisen ända sedan den här lagen
kom till och även tidigare och istället anpassa lagtexten till det som har
diskuterats och kommit överens om inom polisdelegationen.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Jag har tidigare redogjort för varför vi inte kunde enas om
att gå vidare med den här framställningen. Det fanns olika syn på styrelsen som sådan. Det fanns olika syn på att man skulle ta med tillsynsmyndigheten i arbetet. Det fanns olika syn på om det var förankrat tillräckligt inom myndigheten. Det fanns heller inte möjlighet att få enighet
om att gå vidare med behandlingen. Sådana förslag fanns, men det
fanns inte en enighet om att göra det. Vi hade också i bakgrunden att efter den 23 maj skulle inte nya lagframställningar behandlas.
Är det så att man kommer till en lagtingsgrupp och vill reda upp så då
gör man det, men om man inte kommer dit har man heller inte någon
vilja till det.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Begärs ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Väcks
förslag om remiss till stora utskottet? Ingen remiss. Ärendets första behandling är avslutad.
Första behandling
4

Ny kommunalskattelag
Näringsutskottets betänkande (NU 8/2010-2011)
Landskapsregeringens framställning (FR 30/2010-2011)
Samma förfarande gäller som vid föregående ärende.
Diskussion.
Ltl Anders Englund

Herr talman! Näringsutskottet har behandlat den här framställningen om ny
kommunalskattelag. Man föreslår en del åtgärder. Utskottet stöder landskapsregeringen och föreslår att lagförslaget antas med endast några mindre
ändringar av teknisk natur.
Enligt de hörande i utskottet har vi också erfarit att man bedömer från
olika håll att det här är ett förslag i rätt riktning.
Ltl Olof Erland

Herr talman! På sätt och vis kan man säga att näringsutskottets betänkande
är föredömligt kort. Där sägs att det föreslås en ny kommunalskattelag och de
som man har hört är positiva till det.
Det har ändå varit en debatt i lagtinget. Det har också förekommit ganska
hård kritik för det här i en av våra tidningar. Om jag minns rätt kallades det
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för ”Kejsarens nya kläder”. Därför tänkte jag passa på att säga att så enkelt är
det inte.
Vi har idag en kommunalskattelag som är en blankettlag. Det innebär att
avdrag och skatteåtgärder automatiskt införlivas i vår lagstiftning. Den här
kommunalskattelagen frigör kopplingen mellan rikets lag och den åländska
lagen så att vi själva kan ta ställning till om vi vill ha ett avdrag eller om vi vill
genomföra en skatteåtgärd. Det betyder att man aktiverar lagtinget. Man säger till kommunerna att nu gör vi en aktiv kommunalpolitisk åtgärd i detta
lagting genom att inte ha samma avdrag som i riket eller att ha det. Genom
att lyfta fram handlingstvånget gör man skattepolitiken något bredare på
Åland. Det är det som är det viktiga. Vi behöver ha många olika instrument i
den kommunala beskattningen och i vår kommunalskattelag så att vi kan anpassa dem till de åländska förhållanden som finns.
Jag tycker det är värt att lyfta fram att den här skattelagen på pappret, rent
formellt kan synas ha liten betydelse men för framtiden så tvingar det fram
handling och det är en positiv sak.
Talmannen
Begärs ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Väcks förslag om remiss till stora
utskottet? Ingen remiss. Ärendets första behandling är avslutad.
Första behandling
5

Ny landskapslag om hälso- och sjukvård
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 15/2010-2011)
Landskapsregeringens framställning (FR 28/2010-2011)
Samma förfarande gäller som vid föregående ärende.
Diskussion.
Ltl Åke Mattsson

Tack, herr talman! Det här gäller social- och miljöutskottets betänkande gällande en ny landskapslag för hälso- och sjukvård, framställning nummer 28. I
den här framställningen föreslår man att lagtinget ska anta en ny landskapslag om hälso- och sjukvården. Landskapsregeringen föreslår även en komplettering i förtydligande syfte av landskapslagen om tillämpning i landskapet
Åland av riksförfattningar om socialvård.
Utskottet föreslår att lagförslaget antas med föreslagna ändringar och
kompletteringar. Utskottet föreslår vidare att 16 § i framställningens förslag
till ny landskapslag om hälso- och sjukvård ska utgå. Det innebär att alla paragrafnummer i lagen ändras efter 16 §.
Tittar man på framställningen som sådan och bakgrunden till den så är det
inte någon större reform av sjukvården på Åland. Man ska göra en helhetsreglering över den offentliga hälso- och sjukvård i landskapet. På förordningsnivå kommer man ytterligare att komplettera den här. Det kan ta många år
innan man har alla förordningar i skick. Under tiden som man håller på att
arbeta med det här så tror att vi kan förvänta oss att det kanske kommer en
komplettering av den här lagstiftningen på olika områden. När det gäller
gränsöverskridande sjukvård som man arbetar med i EU så aviserar man redan att vi kommer att behöva ändra lagen på det området.
Det finns faktiskt i grundlagen att det ska finnas på lagnivå när det gäller
bestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagen. Vi har tittat igenom den här. Vi
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har konstaterat att hälso- och sjukvård på Åland uppfyller grundlagens krav.
Vi konstaterade att det mera är en ramverkslag som är för ÅHS. Att ÅHS
inom ramverket, som landskapsregeringen sätter upp, ska producera sjukvårds- och hälsotjänster. Det är beställare och utförare som man brukar tala
om.
Vi kan konstatera att vi inte har haft så många höranden i behandlingen.
Det var relativt kort tid kvar. Framställningen har varit på en omfattande remissrunda. Det har kommit in mycket synpunkter som också har arbetats in i
lagen. Det fanns inte någon anledning att gå in alltför djupt i den.
Landskapsläkaren har i det här sammanhanget varit behjälplig långt utöver det som man kan förvänta sig det här sammanhanget. Vi har fått väldigt
snabbt svar på våra frågor. Svaren har varit relativt uttömmande. Vi fick
också källhänvisningar till mer information.
Om vi tittar lite närmare på framställningen så är vi missnöjda med att det
finns väldigt lite definitioner i den. Vi saknar en definitionsparagraf. Vi gav
landskapsregeringens tjänstemän i uppdrag att under sommaren ta fram en
definitionsparagraf som skulle klargöra det här. Man hade haft en definitions
paragraf med från början men av olika anledningar, även från ÅHS, tyckte
man att det kanske kunde ställa till med mera problem än nytta för förvaltningen framförallt att ha den här typen av definitioner. Men för den skull
måste det kanske finnas för dem som ska läsa lagen. Nu är den skriven utgående ifrån att det inte finns definitionsparagrafer i den. Många av formuleringarna i paragraferna kanske inte håller hela vägen ut om man gör en tydlig
och klar definiering och avgränsar just det uttrycket. Efter mycket diskussioner beslöt vi utskottet att inte införa definitionsparagrafen. Men vi uppmanar landskapsregeringen att återkomma och se över det här och gärna ha definition av de viktigaste uttrycken som finns i den här framställningen.
ÅHS har inte enbart skyldighet att tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster. På flera ställen tangerar kommunernas skyldigheter att tillhandahålla socialvård och framställningen går utöver vad som i normalfall kan uppfattas utgöra hälso- och sjukvård. Det här är ganska långt en avskrivning av
den finska lagen. Där står kommunerna också för kostnaderna för både
hälso- och sjukvården. Här på Åland har vi det uppdelat. Därför är det nödvändigt att man är lite övertydlig i de här sammanhangen, att man gör en tydlig markering vad som hör till kommunerna och vad som hör till ÅHS. Vi har
ansett att det var nödvändigt att göra en del förtydliganden i olika paragrafer.
Avdelningen anser också att det inte har försämrat lagen, tvärtom, den har
blivit betydligt tydligare. Man kanske på sikt måste överväga ytterligare lagstiftningsförändringar på grund av det här.
Vi har haft mycket diskussioner kring mun- och tandvård. Det finns också
en reservation på det här området. Vi kanske inte är helt nöjda som det är
just nu. Men i utskottet anser vi att det är alldeles för stort åtagande att gå in
och göra den här typen av förändringar, att man skulle överlåta på ÅHS att
åta sig all tandvård i landskapet. I riket täcker den offentliga mun- och tandvården hela befolkningen. Alla har rätt att inom sex månader få sin tandstatus bedömd. Efter det kan man bli remitterad till en privat tandläkare eller så
kan man också bli bedömd av en privat tandläkare, vilka utför det på kommunens bekostnad. Från början var det kanske inte alltför stort tryck på det
här. Man erfar nu att det blir större och större tryck. Allt fler söker sig till den
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kommunala tandvården. I vissa områden har man svårt att uppfylla gränsen
på sex månader.
I framställningen föreslås att landskapsregeringen i framtiden ska fastställa de prioriterade grupperna utgående från medicinska och sociala skäl.
Man kommer att komma med en förteckning på det här som är lite tydligare.
ÅHS-personal ska inte längre omfattas av offentlig tandvård. Utskottet är lite
tveksamt till en sådan åtgärd och tycker att det behöver ske över lite tid. Borttagande av inarbetade förmåner kan vara problematiska. Det vill vi att man
uppmärksammar. Som det är just nu är de som blir kallade till de här undersökningarna väldigt lågt prioriterade. Det är när det finns tid över och tandläkarna har tomma tider som man plocka in ÅHS-personal. Det finns inte något krav på att man kan komma in till tandvården med kort varsel.
När det gäller akut tandvård fungerar det lika för alla ålänningar. Då ställer
ÅHS upp.
Utskottet har diskuterat en större reform av mun- och tandvården. Men vi
tycker inte man kan ta det i utskottet. Vi tycker att landskapsregeringen kan
återkomma med det här.
När det gäller missbruk- och beroendearbetet så konstaterar utskottet att
regleringen av ÅHS verksamhet inom ramen för det förebyggande alkoholoch drogarbetet inte slutligt klargjorts i framställningen. Det ska jobbas enligt
en mini-Maria modell med intervjuer med alla barn under 18 år. När vi skrev
betänkandet konstaterade vi att man höll på att arbeta fram det och allting
höll på att ramla på plats, men helt klart var det inte.
När det gäller ÅHS deltagande i alkohol- och drogfrågorna bör man i det
alkohol- och narkotikapolitiska programmet, som kommer efter årsskiftet,
närmare redogöra för det här. Det är då som man tar in de här frågorna. Det
känns som om ansvarsfördelningen är lite oklar mellan ÅHS och kommunerna, som vi också har beskrivit i betänkandet. Det står i detaljmotiveringarna
att man inte avser att ändra på det här. Men det är ändå lite otydligt.
När det gäller socialvårdslagstiftningen så föreslås det en förändring. Utskottet har också lite synpunkter på den biten i våra motiveringar. Utskottet
omfattar en ändring av socialvårdslagstiftningen i syfte att införa begreppet
institutionsvård. Det finns ett behov av att tydliggöra ansvarsfördelningen
mellan den omsorg som kommunerna tillhandahåller och den hälso- och
sjukvård som Ålands hälso- och sjukvård ska tillhandahålla. De här vill vi att
man ska försöka klargöra lite bättre. Jag vet att det inte är det lättaste men
man behöver titta över om man ytterligare kan komma en bit framåt.
Angående vårdtyngdsmätningen så har man olika system mellan kommunerna. Vi har erfarit att inom ÅHS är det mellan olika avdelningar. Man kan
inte tillämpa den typen av vårdtyngdsmätning som man har inom ÅHS. Vi
tycker att det skulle underlätta mycket om alla kommuner hade samma sätt
att mäta vårdtyngden.
Angående ekonomiska verkningar så upplever vi att det har påförts ganska
mycket förebyggande arbete. Vi är samtliga övertygade om att vi på sikt här
på Åland kommer att tjäna pengar på det. Det kommer att löna sig. På kort
sikt kan det vara kostnadsdrivande. Vi erfar att det kanske inte går att hålla
den här verksamheten i gång i den här omfattningen, som det beskrivs i lagstiftningen, utan att tillföra resurser eller omprioritera.
I våra lagframställningar brukar vi betona vikten av att ny verksamhet ska
vara tydligt finansierad och eventuella omprioriteringar politiskt förankrade.
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Tittar man på detaljmotiveringarna i lagen och på lagparagraferna så konstaterar man i 1 § att man har varit bred och vidlyftig när man pratar om sjukvården. Man pratar mycket om välfärd osv. Här kan man mycket väl prata om
hälsa och välfärd när man pratar om politiska allmänna begrepp. Men i en
lagstiftning kan det bli lite otydligt i och med att kommunerna ofta betalar
mera för välfärden än vad ÅHS gör. Vi har gjort ett förtydligande i paragrafen
angående detta.
Vidare föreslås en ny punkt sex i syfte att tydliggöra att lagen även syftar
till att utveckla samarbetet med den kommunala socialvården. I ingångsparagrafen till lagstiftningen tycker vi att det är ganska viktigt att man är klar med
var ansvaret ligger.
Vi har en övergångsbestämmelse i 3 §. Det betyder att om lagen är försenad ska styrelsen och lagtinget sitta samtidigt. Man byter under valåret och
tillsätter en ny styrelse. Det kan bli fel om man ska sitta fyra år om den blir
för sent tillsatt. Det är för att det ska bli rätt tid första gången man väljer styrelse.
6 § handlar om att man kan tolka lagparagrafen, sjukhusdirektören kunde
tolkas som om det en ny tjänst. Det rör sig inte om det. Det är bara att man
ändrar i titeln.
8 § var ganska omstridd. Vi har diskuterat den mycket och det har också
diskuterats utanför mötesrummet. Det gäller om reglementet ska tillbaka till
landskapsregeringen och fastställas eller om ÅHS-styrelse kan fastställa det.
Man tycker att via budget och andra styrmedel är det ganska klart hur man
ska styra och hantera ÅHS verksamhet idag. Det finns andra paragrafer också
i framställningen, 12 och 24 är två paragrafer som säger att man också ska
komma tillbaka till landskapsregeringen om man vill ha stora förändringar
till stånd. Efter omröstning så blev det formuleringen att man har både
hängsle och bälte på styrelsen. På sikt får man väl se om man vill ändra det
här.
I 11 § har vi diskuterat mycket. Vi har övervägt om man ska ändra bokslut
och revision. Men vi har inte gått in för det. Styrelsen ska ansvara för att den
interna kontrollen fungerar.
I 12 § har utskottet övervägt paragrafen. I och med att man i budgeten är
ganska klar och tydlig så kan man inte göra så stora förändringar utan att det
syns i budgeten. Där ska direktiven vara så klara att allt ska finnas med. Det
kanske kan finnas något område där det är berättigat att det är kvar.
I 14 § är det en ändring i rubriken samt lite språkliga ändringar. Det gäller
att alla tre rekvisit ska vara uppfyllda för att det ska göras en andra bedömning. Det ska vara tydligt. Vår inställning har varit att vi begränsar paragrafens omfattning så att den inte blir helt orimligt kostnadsdrivande för ÅHS.
I 15 § när det gäller vårdpraxis så ska man följa de vanliga anvisningarna. I
förordningen kan man ta med finsk vårdpraxis, men man sätter inte med i lagen att de ska tillämpas.
Framställningens 16 § tog vi bort helt hållet. Finsk vårdpraxis som har tilllämpats i riket har tillämpats här, de är på svenska och det är inget problem,
men de hänvisar vidare till andra hänvisningar som är på finska. Det kan
överhuvudtaget inte användas i vår lagstiftning. Därför var vi tvungna att
stryka hela paragrafen. De finska normerna finns inom god medicinsk praxis
och de som arbetar inom den finska läkarföreningen.
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I förtydligande syfte har vi också övergångsbestämmelser i 18 §, gällande
ansvarsfördelningen angående kostnaderna på institution mellan kommunerna och landskapet. Vi sätter övergångsbestämmelser för att det ska bli lite
tydligare.
I 24 § kunde det bli tårta på tårta. Alla de förändringar som görs i ÅHS som
är inskrivna i budgeten ska naturligtvis inte tillbaka dit. Det är bara en komplettering av paragrafen, så att det inte ska förekomma otydligheter.
I 25 § i lagframställningen vill vi stryka kommunerna ur paragrafen. Det
står; ”landskapsregeringen och kommunerna ska i samband med beredning
av beslut”. Det här är ÅHS-lag och då ska inte kommunerna åläggas något
samband med det.
Framställningens 26 § och betänkandes 25 §, där ska landskapsregeringen
följa med befolkningens hälsa och välfärd och de faktorer som påverkar hälsan. Man vill förtydliga att det ska vara könsuppdelad statistik i det här. Vi
har gång på gång fått höra i utskottet att mediciner och vårdmetoder utprovas
ofta på män. Därför vill vi att man lyfter fram kvinnorna i det här.
När det gäller skolhälsovården har vi gjort ett förtydligande. Skolhälsovården ska främja elevernas hälsa och förebygga psykisk ohälsa i ett tidigt skede.
Vi betonar vikten med att förebygga psykisk ohälsa med tanke på det som har
framkommit utredningarna. Det är uppenbart att de åländska ungdomarna
upplever att de mår ganska dåligt. Därför bör man ta itu med det här problemet, vilket vi vill poängtera på det här sättet.
Sedan vill vi ha en nionde punkt att man redan i skolhälsovården ordnar
förebyggande tobaks-, drog- och alkoholarbete.
Samma sak gäller betänkandets 30 § och framställnings 31 §. Det gäller
också förebyggande alkohol- och drogarbete. Det är vanligt att tobaken är inkörsport till andra droger.
Vi var lite oroliga för företagshälsovården, om man skulle konkurrera ut de
privata. När man pratar med ledningen för ÅHS så anser de att det inte finns
något problem. De privata kanske inte vill åta sig det. Det behöver i alla fall
finnas en viss form av beredskap. Vi har begränsade resurser. Det kan inte bli
alltför stort under ett år. Vi är tillfreds med att man kommer att kunna hantera företagshälsovården. Det får inte bli så att ett företag måste vända sig till
Sverige eller riket för att få företagshälsovård.
I 33 § i vårt betänkande har vi lite ändringar. Vi ska erbjuda hälsofrämjande hembesök hos äldre.
Det finns lite språkliga förändringar i 34 § och 35 § som inte har någon betydelse.
36 § i betänkandet och 37 § i framställningen där betonas vikten av att
landskapsregeringen tillser att sådana intyg som är allmänt förekommande
för den åländska befolkningen finns. Det ska inte vara specialintyg för stridspiloter i det här sammanhanget. Men intyg på att de dömda rattfylleristernas
spritkonsumtion är på rätt nivå.
I 37 § i vårt betänkande har vi en ändring av 3 mom. i syfte att korrigera
hänvisningen. I den paragrafen har vi ett förtydligande syfte när det gäller
pengar angående gränsdragningen mellan ÅHS och kommunerna. Att man
inte tror att det här är en speciallag som ska gå före barnskyddslagen. Det är
barnskyddslagens bestämmelser som gäller före allting annat.
37 § gäller Ålands hälso- och sjukvård. Utskottet föreslår ett nytt 5 mom. i
syfte att tydliggöra gränsdragningen av sjukvården mellan landskapet och
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kommunerna vid institutionerna. Vi har lagt till ett nytt moment om läkartjänsterna. Oberoende av boendeform, finansieras och tillhandahålls de av
Ålands hälso-och sjukvård. Detta har varit med i olika skeenden av den här
beredningen. Nu fastnade utskottet slutligen för den här skrivningen. Man
tyckte att det skulle bli tydligare på det här sättet. Det allmänna står för
läkarkostnaderna genom hela livet ut, utom när man är på institution. Det
kanske inte blir ett helt rättvist system. Det finns en reservation i det här
sammanhanget.
När det gäller 38 § och 39 § så där har vi gjort ett politiskt ställningstagande. Vi har tagit bort hemsjukhusvård. Nuvarande hemsjukvård är i princip organiserad så att den erbjuder patienterna motsvarande tjänster som
hemsjukhusvården i riket omfattar. Det finns inget behov av att införa hemsjukhusvård. I riket innebär det en helt annan organisation än vad vi har
idag. Det här kan ställa till med problem för ÅHS om man också ska börja organisera om, att man har en hemsjukhusvårdavdelning. Det kommer då
också att bli problem i kommunerna. Har den som är hemma för hemsjukhusvård rätt till assistent? Jag tror att någon annan i utskottet kommer att
fördjupa sig i det här och redogöra för det. Jag går inte närmare in på det.
När det gäller 47 § så konstaterar utskottet att landskapsregeringen inte
avser ändra nuvarande praxis i fråga om det ekonomiska ansvaret för läkemedelsbehandling. Den här paragrafen är ganska otydlig. Man använder
också institutionsvård som har kommit med från den fastländska lagen. Det
här ska inte alls tillämpas på institutionsvård överhuvudtaget. Det gäller annan vård, klinikbesök. Formuleringen som vi har nu är ganska tydlig. Den är
helt i linje med vad man avsåg från landskapsregeringen och ÅHS.
Talmannen
21 minuter.
Med de här förändringarna som finns i framställningen föreslår vi att lagtinget godkänner framställningen en ny lag för Ålands hälso- och sjukvård.
Ltl Camilla Gunell, replik

Tack för en lång och uttömmande presentation. Social- och miljöutskottet har gjort ett gediget arbete och det har blivit mycket ändringar. Jag
har några frågor.
Begreppet välfärd, varför har inte utskottet gått in för att ändra och
korrigera det här begreppet till ett mera passande svenskt begrepp? Vi
konstaterade att begreppet antagligen var en översättning från finskas
hyvinvointi. Egentligen är välfärd social och ekonomisk trygghet, våra
trygghetssystem som innefattar skola, vård och omsorg. Nu lever det här
begreppet kvar i den här lagen.
Min andra fråga gäller de ekonomiska verkningarna av den nya lagen.
Nu är det inte beaktat i budgeten för 2012 för ÅHS. Hur mycket bedömer utskottet att den här lagen kostar att efterleva? Utskottet skriver att
det blir mer än vad landskapsregeringen har kalkylerat. På vilka grunder
kommer man fram till det i utskottet?
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! När det gäller ordet välfärd så var vi helt införstådda
med att vi skulle ta bort det. Men sedan tyckte inte ministern att man
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skulle ta bort det. Man var medveten om betydelsen av ordet och det är
en praxis som används allmänt. Vi fick inledningsvis en sådan förklaring. Även tjänstemännen tyckte att det här var sådant ord som bra
kunde vara med i vår lagstiftning. Ordet tillämpas och används vanligt
internationellt. Det svaret fick vi. Sedan gick vi vidare med den intentionen att plocka bort ordet. Vi hade den tanken att vi inte skulle öppna
så många paragrafer i framställningen. Vi märkte då att vi skulle behöva
gå in i var och varannan paragraf. Vi tyckte att det var en för stor förändring att ta bort ordet välfärd. De flesta som jobbar med de här frågorna är någorlunda familjära med ordet. Vi ville inte förändra lagen i så
pass stor omfattning.
Ltl Camilla Gunell, replik

Jag får ge ltl Mattsson möjlighet att återkomma till de ekonomiska konsekvenserna. Det är ju lite olyckligt att det är begreppet välfärd etableras
i den här lagen med ett innehåll som jag tycker att är lite missriktat.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! Vi är överens i den frågan. Det kanske inte har så stor
betydelse när det gäller det här begreppet.
Åtminstone när det gäller den förbyggande vården och hemsjukvården så två-tre tjänster måste till för att man ska täcka upp det här. Det
är ungefär den storleksordningen inom det området. Den kostnaden kan
vi åtminstone förutsäga. Sedan finns det möjlighet till omorganisation.
Man räknar med två-tre tjänster på de områden som vi har gått in och
tittat på.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Margaret Lundberg, replik

Tack, herr talman! Jag hade en liten fundering angående en språkförändring som ni har gjort i vårdgarantin. Man ändrar brådskande sjuk till
akut sjuk. Men det kan ju gälla t.ex. cancersjuka som behöver gå före
andra. Jag räknar in cancersjuka i gruppen brådskande sjuk medan när
man är akut sjuk så är det något som har hänt mer akut. Har ni diskuterat något kring detta? Hur tänker ni?
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! Det var antagligen ett ganska bra påstående. Vi har
diskuterat det här. Den synpunkten har inte framförts till utskottet. Den
här ändringen har gjorts i samarbete med tjänstemännen. Man har tyckt
att det var helt okej. Orden brådskande sjuk fanns i lagen tidigare. Man
har rensat bort det på andra ställen, man förutsatte att det här hade blivit kvar av misstag. Det kanske inte var fallet. Det kanske var precis
såsom ltl Lundberg framförde här. Det är möjligt att det är så. Jag kan
inte sätta mig in i det just nu. Vi har inte diskuterat det.
Ltl Margaret Lundberg, replik

Jag tolkar det nog på det viset. Jag frågade gruppen också hur man har
resonerat. Händer det någonting akut så är man akut sjuk och man behöver få hjälp omedelbart. Man prioriterar också väldigt högt svåra
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sjukdomsfall som man måste åtgärda för att de inte ska bli värre eller för
att patienten ska dö. Jag upplever att de är brådskande och då skulle de
hamna under den här kategorin.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! Efter hörande i utskottet så ser vi inte några problem
med det här. Även i 15 § finns god vårdsed och där har man prioritering.
Följer man de här så finns de ca 80 sjukdomar där står i vilket skede
man ska ta dem och hur man ska göra i olika skeden. Jag tror att cancerpatienterna får den prioritering som de behöver och behandlas på det
sätt som de ska utan att det står brådskande. Det var en bra poängtering
i sammanhanget.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, herr talman! Utskottet har med förtjänst diskuterat den eviga frågan som inte någon regering och minister tydligen vågar ta tag i. Att vi
har skilda ansvarsområden i kommunerna för social omsorg medan
landskapet har hand om all hälso- och sjukvård, vilket är mycket enkelt
att konstatera, men att leva därefter tycks vara svårt för då vill man ha
det som i Finland. Nu har utskottet i § 37 tagit saken i egna händer och
lagt till ett extra moment som säger att ÅHS ska tillhandahålla läkartjänster till de offentliga institutionerna för äldre. Rent lagstiftningsmässigt måste jag säga att jag inte riktigt förstår det där. Att tillhandahålla är en sak, men vad händer sedan? Vad är offentliga institutioner
för äldre? Menar man inte kommunala institutionsboenden för äldre?
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! För mig är det synonymt, bägge två betyder samma
sak. Vi valde den här formuleringen. Avgränsningen och formuleringen
är mycket noga övervägda, vilka kostnader det ska vara. Ändrar man något ord här och formulerar sig på ett annat sätt så kan det bli så att också
det som läkarna ordinerar ska bekostas av ÅHS, vilket inte är meningen.
Det gäller bara själva läkartjänsterna i sig. Det är för att förtydliga detta
som vi har formulerat oss såsom vi har gjort.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! När man talar om att tillhandahålla något så är det väldigt
oklart vem som ska betala det. Man kan tillhandahålla allt möjligt utan
att det resulterar i något, om mottagaren inte tar emot det. Jag tycker att
ordet inte säger vad man egentligen menar, att ÅHS ska betala de läkare
som jobbar på de kommunala institutionsboendena för äldre. Det här är
nog en väldigt svag lagstiftning. Dessutom tror jag inte att det går att
genomföra det på den här grunden. Läkarna är ju anställda av ÅHS. De
är tjänstemän, inte kan man ålägga dem något utan att ändra på deras
tjänsteåligganden. Har utskottet riktigt tittat på det här i grunden eller
tycker man bara till lite?
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Ltl Åke Mattsson, replik

Herr talman! Det här är en fråga som utskottet har jobbat ganska mycket med. Vi har formulerat om den här paragrafen flera gånger för att den
ska falla på plats och fungera. Jag har en helt annan uppfattning om
man tittar på detaljmotiveringen i övrigt. Det är ganska klart var detta
gäller. Ltl Sundback får stå för sin uppfattning. En majoritet i utskottet
tyckte att det här var en klar och tydlig formulering som klart avgränsar
det som ÅHS ska stå för på institutionerna.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Carina Aaltonen

Herr talman! Som reservant får jag möjlighet som andra talare att presentera
mina avvikande åsikter. Det handlar om två huvudfrågor, dels allmän tandvård och dels de äldres hälso- och sjukvård.
Först vill jag understryka att förslaget om en ny landskapslag om hälso-och
sjukvård är ett steg i rätt riktning. Ålänningarnas rätt till hälso- och sjukvård
ska vara lagfäst. Det anser socialdemokraterna att är oerhört viktigt.
Regeringens lagförslag är i stort sett en kopia av rikets hälso- och sjukvårdslag. I princip följer man rikets lagstiftning förutom när det handlar om
rätten till allmän tandvård. Här har jag och min lagtingsgrupp en helt annan
åsikt. Vi menar att allmän tandvård ska införas också på Åland. Varför ska
ålänningarna vara i en sämre situation än de finländska medborgarna? I riket
infördes allmän tandvård redan 2002 och där började vårdgarantin även omfatta tänder 2006. Tänder och munhälsa är en mycket viktig del av kroppen.
Har man dåliga tänder och infektioner i munnen så ger det återverkningar
också i andra delar av kroppen som t.ex. problem med hjärtat och andra allmänna sjukdomar. Man borde se till de samhällsekonomiska kostnaderna i
stort. Idag är en god tandhälsa en klassfråga. Har man oerhört lite pengar i
plånboken så kan man få en betalningsförbindelse från socialkansliet. Av
3000 patienter hos ÅHS tandvård så var det bara 41 besökare som hade en
betalningsförbindelse.
Munhälsovården ska ha samma status som övrigt hälsovård. Man bör satsa
på att upprätthålla munhälsan hos barn och unga och bibehålla funktionsförmågan hos äldre och andra specialgrupper. En förnuftig munhälsovård
kan inte bara basera sig på det vårdbehov som patienten själv känner. Om
man söker vård hos en tandläkare först efter att man har känt symtom då
kanske man redan är för sent ute när det gäller vanliga infektionssjukdomar i
munnen som karies och tandlossning. Det slutar ofta med att behandlingen
blir mera omfattande och dyrare och förändringarna i munnen går inte att
göra om. Det förebyggande munhälsovårdsarbetet har stora ekonomiska konsekvenser, dels privatekonomiska och dels samhällsekonomiska positiva följder. Vi menar att de hälsopolitiska konsekvenserna av en allmän tandvård är
goda.
Vi menar också att införandet av allmän tandvård får man inte göra på bekostnad av den tandvård som idag tillhandahålls av ÅHS prioriterade grupper. Hur ska man göra det här? Jag har skrivit i min reservation att man kan
köpa munhälsovårdstjänster av privata serviceproducenter och att köptjänsterna ska vara ett komplement till den allmänna tandvården.
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Jag menar också att det finns öppningar hos regeringen och hos utskottets
majoritet. Från regeringens sida säger man i framställningen att man ska
komma med ett förslag till en framtidsstrategi för mun- och tandhälsovården.
Man säger nu i lagförslaget att ÅHS-personalens personalförmån ska försvinna. Det är drygt 300 personer som har haft personalförmånen att besöka
ÅHS-tandvård i mån av lediga tider. Man gör redan en liten förändring. Man
öppnar upp för framtidsstrategin.
Även utskottets majoritet uppmanar landskapsregeringen att komma med
ett kompletterande lagförslag som tar ett helhetsgrepp på hela befolkningens
behov av tandvård. Jag tycker att det är bra. Problemet är att de andra partierna inte säger rakt ut vad man vill. Från socialdemokraternas sida säger vi
vad vi vill; allmän tandvård för alla.
När man väl har tagit det politiska beslutet så måste man också se hur det
här ska genomföras, i vilken takt och hur det ska finansieras.
Med erfarenheter från riket vet vi att idag går ungefär 50 procent av finländarna till privata tandläkare och ungefär 50 procent gå till den allmänna
tandvården. Det här har byggts upp under tio års tid. Jag har inte någon anledning att tro att det ska bli på något annat sätt även hos oss. Initialt måste
man även vara beredd på att köpa tjänster hos de privata tandläkarna här på
Åland.
Ålänningarna är betjänta av ett beslut som inte försätter oss i en sämre
ställning än de finländska medborgarna i riket.
Min andra huvudfråga i reservationen berör 37 § där utskottet har lagt till
ett nytt moment som lyder enligt följande: ”Ålands hälso- och sjukvård tillhandahåller läkartjänster vid de offentliga institutionerna för äldre som
finns i landskapet.” Precis som min kollega Barbro Sundback frågade i en replik så undrar jag vilka de offentliga institutionerna för äldre är. Menar man
inte de kommunala institutionerna? Att ta in det här sista momentet i utskottets betänkande är lite förhastat, som jag ser det. Jag menar att vi bör stryka
det här momentet och låta regeringen återkomma på nytt efter att det här
ÅHS-lagförslaget har gått igenom. Problemet är inte bara läkartjänsterna.
Problematiken gäller också i högsta grad sjuksköterskorna som har ett stort
medicinskt ansvar på de kommunala institutionerna. Som vi ser det är det
endast ÅHS som kan ha det övergripande medicinska ansvaret, inte kommunerna eller kommunförbunden. Den här frågan har inte heller varit ut på remiss. Jag uppmanar lagtinget att vi stryker 5 mom. i § 37.
Ltl Henry Lindström

Herr talman! Den nya ÅHS-lagen, som den allmänt kallas, gäller framställningen om landskapslagen om hälso- och sjukvård som dels innefattar ÅHSlagen men även en komplettering och ett förtydligande av landskapslagen om
tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård.
Det har varit väldigt intressant att behandla den här i utskottet. Det är en
stor och omfattande lag som berör ett väldigt viktigt område för den åländska
befolkningen, sjukvården.
Det som har delvis har komplicerat utskottets arbete är att denna framställning i stort bygger på den lag om hälso- och sjukvården som finns i riket.
Där har man en annan uppbyggnad, dvs. både hälso- och sjukvård och socialvård ligger under kommunerna. Medan vi här har en annan uppbyggnad med
ÅHS under landskapet och socialvården på kommunernas ansvarsområde.
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Vi har noggrant gått igenom det hela eftersom det finns vissa begrepp som
inte är aktuella för vår del. Vi har även gjort förtydliganden beroende på var
ansvarsområdet är i vårt åländska samhället.
Utskottets ordförande, Åke Mattsson, har redogjort väldigt grundligt för de
förändringarna och sakerna i detaljmotiveringarna som vi har gjort. Jag ska
försöka att inte upprepa för mycket av det.
När det gäller socialvårdslagen så gör man ett förtydligande eftersom vi
behöver få förtydligat vad som är institutionsvård. Med anledning av det har
vi också gjort en förändring, som nämndes här, i 37 §. Där har vi sagt att ÅHS
tillhandahåller läkartjänster. Det har vi gjort utgående ifrån att vi inte har för
avsikt att göra en större förändring i det system som finns idag, som då också
följer dagens landskapsandelssystem.
Mycket av den sjukvård och socialvård som sker på institutionerna utförs
av den personal som finns anställd hos kommunerna och som kommunerna
har ansvar för. Det innebär både sjukvård och socialvård. En majoritet av utskottet har då enats om att vi skulle göra den här formuleringen så att det berör läkartjänsterna och inte något mera av sjukvården som ÅHS skulle stå för.
De här förändringarna innefattar inte väldigt stora kostnader.
Det är också viktigt när det gäller förtydligande av socialvårdslagen att
landskapsregeringen kommer med anvisningar för institutionerna så att man
får klart vad institutionsvård på de kommunala institutionerna handlar om
och vad som innefattas i detta.
Det som vi har haft en diskussion om och inte kunnat enas om i utskottet
är 8 §, där det i framställningen står att landskapsregeringen ska fastställa
reglementet för ÅHS. Där var jag på minoritetens sida. Jag anser att det är
ÅHS som själva ska fastställa reglementet utgående från sin självstyrda roll.
Landskapsregeringen står för lagstiftning, beställarrollen och fastställer budgeten och reglementet styr ÅHS-styrelses interna verksamhet. På den grunden anser jag att det är ÅHS-styrelse som själva ska fastställa detta reglemente.
En större förändring som också kom in i behandlingen av den här framställningen var att vi tog bort begreppet hemsjukhusvård. Det gjorde vi på
den grunden att vi anser att ÅHS idag kan erbjuda det som hemsjukhusvård i
riket innebär med nuvarande organisation och utan att ta med det i denna
framställning.
Det har för övrigt varit väldigt värdefullt att vi i utskottet har haft medlemmar med i ÅHS styrelse, ordinarie medlem Roger Jansson och ersättaren
Gun Carlson. De har bidragit med lång erfarenhet, vilket har varit till fördel
för att nå fram med detta förslag. Tack.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Det som ltl Lindström sade om reglementet var intressant.
Jag skulle gärna vilja höra lite mer om motiveringarna. För det var
mycket diskussion i remissen om det här. Det är frågan om de underlydande verksamheterna i landskapet. Är det myndighetskaraktären som
är det viktiga om man reglerar med lagstiftning? Eller är det så att reglementet är något man ska ha kvar i verksamheten för att kunna styra?
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Ltl Henry Lindström, replik

Herr talman! Som framställningen beskriver det här så är det styrelsen
som utarbetar reglementet. Landskapsregeringens roll i det hela är
egentligen bara att fastställa reglementet. Landskapsregeringen kan inte
ändra i reglementet. Om landskapsregeringen då, enligt framställningens modell, vill göra någon ändring så måste man skicka tillbaka reglementet. Jag för min del och centergruppen anser att det blir en ganska
onödig byråkratisk åtgärd eftersom det berör den inre organisationen i
verksamheten.
Ltl Olof Erland, replik

Jag undrar om utskottet har diskuterat om man inte har reglemente och
för det till landskapsregeringen om man i stället lagstiftar om det som
man vill bestämma över. Har ni diskuterat det alternativet? Så tolkar jag
ltl Lindström, att reglementet hör till verksamheten där man verkar enligt lag. Resten av banden är klippta, så att säga.
Ltl Henry Lindström, replik

Talman! Vad jag minns har vi inte direkt diskuterat en sådan organisationsmodell. Som jag uppfattade det var det en decentraliserad modell
där styrelsen får den rollen att man kan styra sin egen organisation.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Roger Jansson

Herr talman! Det är åtta ledamöter kvar, ja.
Ålands hälso- och sjukvård har 50 procent av löneanslagen i landskapet.
Knappt hälften av antalet finns inom Ålands hälso- och sjukvård. Det är det
som vi lagstiftar om nu.
När ÅHS-reformen genomfördes för dryga 15 år sedan så var det en så stor
reform så att man inte fick all lagstiftning på plats. Därför har man under de
här 15 åren valt att följa rikslagstiftningen när det gäller en hel del av regleringen. På det sättet är det naturligtvis efterlängtat och nödvändigt att den
nya lagen kompletteras med den typen av bestämmelse som förut har funnits
på för låg nivå ur rättssäkerhetssynpunkt. De har behövt finnas i ÅHS reglemente och planen eftersom man inte har haft dem på lagnivå. Det är ur den
historiska belysningen som vi ska se det nya förslaget. Vi ska inte blanda ihop
de här två regimen; den hittills gällande regimen där man inte hade lagstiftning på allting och den nya regimen där man faktiskt lagstiftar om det som vi
här i lagtinget och i landskapsregeringen vill besluta om.
Jag sade när den här framställningen kom att det är en bra framställning.
Det finns några frågor att diskutera. Det visade sig som vanligt i utskottsbehandlingen när vi med stort engagemang gav oss in i arbetet, trots den mycket obetydliga tiden som vi hade till vårt förfogande, att det ändå fanns ganska
mycket som landskapsregeringen hade missat i sitt arbete. Det är naturligt.
Men det blir lite mycket detaljer som lagtinget måste korrigera i samband
med framställningar generellt. I social- och miljöutskottet har vi haft flera
framställningar än någon annan har haft. Det är tack vare en stor effektivitet
från minister Katrin Sjögren och det är vi väldigt tacksamma så. Men det har
också inneburit att vi har fått lite jobbigt med kvaliteten.
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Efter behandlingen i utskottet är lagen ännu bättre, men den är ännu inte
alldeles perfekt. Med erfarenhet från riksdagen så vet jag att lagarna inte heller där var perfekta. Det kom lika mycket korrigeringar av lagar, som just
hade legat i riksdagen, som nya lagar. Det får vi räkna med här också.
För att få den höga kvaliteten så var goda råd var dyra. Ett särskilt omnämnande måste vår utskottssekreterare, Niklas Slotte, få i det här sammanhanget. Han har gjort ett alldeles utomordentligt både rådgivande och genomförande arbete.
Största problemet med den här framställningen var kanske det som ltl
Lindström nämnde, att rikslagstiftningen ligger som grund för den här framställningen. I riket har man samma huvudman, kommunerna, för hälso- och
sjukvården och socialvården. Här har vi sedan länge gått ifrån det. Vi har
samma modell som man har på Island och inte på många andra ställen. Vi
har skapat ett eget åländskt system. När man använder rikslagstiftningen
måste man anpassa framställningen till den skilda verkligheten som vi har
här. På den punkten har landskapsregeringen inte lyckats alldeles hundra
procentigt. Utskotten har då kunnat göra, inom ramen för sin arbetskapacitet
och rätt att göra förändringar, en hel del förbättringar. Men allt har inte kunnat skötas och det har vi angivit i motiveringarna att det är sådant som nästa
framställning bör korrigera.
Här hölls en liten diskussion om uttrycket välfärd, men det fanns sannerligen många mera knepiga sammanblandningar som vi försökte göra förändringar i. Det ser ni när ni läser betänkandet.
Utgående ifrån det som jag sade inledningsvis här om den nya hierarkin i
regleringen så kommer jag in på reglementet. Jag tycker inte själv att det är
någon stor fråga. Jag tycker att det är en pipa snus. När man läser reglementet så är det sannerligen ingen pipa snus för här står det vad olika personer
ska göra på dagarna. Nu tycker landskapsregeringen att de ska vara med och
bestämma om i en självstyrande organisation. Det är osannolikt! Jag förstår
resonemanget som finns hos en hel del liberaler att det ska vara på det sättet
eftersom man bedömer den kommande situationen utgående ifrån hur det är
idag. Man har i reglementet och ÅHS planen behövt ta in sådant som hör till
lagstiftning, vilket inte har varit hierarkiskt rätt. Nu tar man tag i den här frågan och korrigerar den i samband med den här lagframställningen och det
reglementsarbetet som är gjort inom ÅHS. Vi politiker styr med hjälp av lag
och ger landskapsregeringen rätt att styra med hjälp av förordning och där
ska allting finnas. Finns det inte så ska det in dit, det är så. Det får inte finnas
någonting annat i reglementet än sådant som lyder under lag, eftersom det är
ett dokument för den interna organisationen inom ÅHS. Det verkar som om
de som för den här att advokatyren att det är klart för dem att landskapsregeringen ska fastställa reglementet. Man tänker i backspegeln vad som har
hängt. Det är egentligen bara en sak som har hänt och det hade att göra med
förvaltningschefens lön bak i tiden. Man tänker att därför måste man göra på
det här sättet att landskapsregeringen fastställer. Nu har landskapsregeringen faktiskt föreslagit en mellanmodell, att man inte får göra ändringar i vad
överskötarna ska göra på dagarna, utan då måste man skickade tillbaka reglementet till ÅHS-styrelse för ny behandling. Men med det här förslaget blir
det bara en gummistämpel. Det som utskottsmajoriteten nu föreslår är hierarkiskt helt fel.
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Därför kommer vi i andra behandlingen att föreslå en förändring i 8 §. Som
kollegan Lindström här sade så är det inte rimligt.
Jag har två saker till. Vi har föreslagit i 37 § en tydligare rollfördelning, ansvarsfördelningen inom det medicinska området mellan kommunerna och
Ålands hälso-och sjukvård. Så att det offentliga medicinska ansvaret alltid ska
ligga på läkare inom ÅHS, oberoende var patienten befinner sig. Sedan kan
det finnas privata läkare och kommunala läkare, i fall en kommun anser sig
ha råd med sådana. Det medicinska ansvaret för åldringars hälsa ska ligga på
ÅHS-läkare, så att vi får en klar bild av det.
Sedan är det otvivelaktigt så att på de tre institutionerna, på kvalificerade
boenden för äldre så är det självklart att inom ramen för kommunernas ansvar för det socialt baserade boendet, som baserar sig på den sociala lagstiftningen, så kommer man flera gånger över gränsen till vad som är hälsovård
och även i vissa fall vad som är sjukvård. Då kan man inte plötsligt börja kalla
in sjukskötare, såsom socialdemokraterna har föreslagit. Då ska också sjukskötarna vara anställda av ÅHS, det fungerar inte. Det är klart att kommunerna måste ha en hel del sjukvårdspersonal anställd för att det sociala boendet ska fungera för dem som behöver det och inte har kommit till det skedet
att de behöver sjukvård på sjukhus som är ÅHS ansvar.
Jag hoppas att lagtingets majoritet åtminstone kan godkänna det förslaget.
Avslutningsvis, herr talman, några ord om mun- och tandvården. När
ärendet var på remiss sade jag att jag var lite besviken på att landskapsregeringen inte tog med mun- och tandvården för att få ett heltäckande system, så
att ålänningarna kan känna att de har gärna en bättre situation än i Finland
när det gäller säkerheten för sin munhälsa. Men då menade ministern, och
det framkom också i framställningen, att man nu har gjort en kartläggning av
situationen, vilket är bra. Man behöver helt enkelt mer tid på att bereda en
lagstiftning. Att bara säga att man ska ha det lika som i riket är en för enkel
lösning. Jag har varit med under riksreformen och den har fungerat halvdåligt i väldigt många kommuner i riket. Det är inte en alldeles särskilt bra metod. I Sverige har man en annan metod med tandvårdssedlar, vilket är ett alternativ. I Norge, Danmark och på Island har man andra metoder. Det finns
orsak att skapa ett eget åländskt system. Man kan göra det utan att det blir så
hemskt mycket budgetslitage men att medborgarna ändå får en garanti för att
inte ekonomiska eller sociala skäl ska förhindra att de sköter sig mun- och
tandhygien. Därför ser jag fram emot kommande landskapsregerings framställning i den frågan.
Jag har svårt att se att det socialdemokratiska förslaget skulle vara särskilt
bra för Åland, att man rakt av i det här skedet skulle godkänna riksmodellen.
Min uppfattning är att ingen idag ska kunna falla emellan om behovet för
mun- och tandvård är medicinskt klart eller ekonomiskt problematiskt. Ingen
ska falla emellan med dagens system. Men vi har hört att det kan finnas någon som faller emellan. Då måste vi se till att dagens system fungerar så att
inte heller de faller emellan. Alla som inte har råd att gå till tandläkaren kan
vända sig till ÅHS. Kommunen ska ersätta dem, men om kommunen inte vill
kan de få en remiss av en allmän praktiserande läkare på ÅHS för att komma
in i systemet i ÅHS tandvård. Jag kan inte se att någon ska behöva falla emellan.
Att göra som landskapsregeringen föreslår, plocka bort ÅHS-personalen,
är något man inte gör i en handvändning. Det är en historisk reminiscens
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från tiden från Folkhälsoförbundet där personalen hade den här förmånen,
det blev en ingående förmån för ÅHS för personalen. Sedan har det även utökas till andra anställda, men det är bara tio procent av kapaciteten som går
till det. Att plocka bort inarbetade förmåner för personalen är faktiskt ingenting som man gör i en handvändning. Jag rekommenderar att man är väldigt
försiktig där. Det här kommer inte att ge några större betydande resurser. Jag
tycker att nuvarande system säkerställer att alla på Åland ska kunna sköta sin
tandhälsa. Om nästa landskapsregering ändå relativt snabbt kan bli klara
med ytterligare en reform som har åländska förtecken så är det bra. Tack.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Jag har några ord om reglementet. Det framgår i detaljmotiveringarna hur landskapsregeringen har diskuterat. Det har förekommit situationer med förvaltningschefens lön men också i situationer där
styrelsen har ändrat reglementet när man har varit missnöjd med anställningar. Det är en surdeg som lever kvar inom ÅHS. Landskapsregeringen diskuterade att reglementet ska beredas och godkännas av styrelsen men fastställas av landskapsregeringen. Man kan i princip bara godkänna det eller inte. Man kan tänka sig ett sådant scenario där ÅHSstyrelse inte bara består av politiker. Landskapsregeringen har en sådan
förankring och ett sådant politiskt ansvarstagande. Det har varit landskapsregeringens utgångspunkt till varför man ska fastställa reglementet.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Ja, jag känner väl till den här bakgrundsdiskussionen. Jag
har inte heller något problem att förstå grunderna till varför man resonerar på det här sättet. Men varje gång som man hänvisar till det som
har gällt under den gamla lagstiftningen, som har varit en hel bristfällig
på den här punkten, så då tappar man underlaget för det som man avser
att säga, eftersom situationen nu är annorlunda. Nu reglerar vi allting,
som ska vara på vår nivå här i landskapsregeringen och lagtinget, i lag
med möjlighet till förordning och i beställningen som är budgeten. Klarar vi inte av att göra de beställningarna så må vi också låta reglementet
gå via landskapsregeringen. Men det blir lite pallrigt eftersom reglementet innehåller så väldigt mycket annat. I det nya reglementet är det intaget att sådana här snabba förändringar av reglementet inte kan genomföras. Det måste vara en sedvanlig beredning av sådana frågor.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Där tycker vi olika. Jag har försökt motivera hur landskapsregeringen har diskuterat i den här frågan mot bakgrund av hur
det har fungerat tidigare. Det finns också personal inom ÅHS som tycker
att det är rätt regim att reglementet fastställs av landskapsregeringen.
Några ord om tandvården. Vilket system som man än väljer för att
förbättra tandvården för ålänningarna så tycker jag att det är mycket
skäligt. Det är lite att luras om man inte tar reda på vilka kostnaderna
blir. Det har vi inte svar på idag. Att föra in nya verksamheter utan att
ha någon som helst ekonomisk uppfattning om kostnaderna känns inte
riktigt rätt och riktigt.
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Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! På den punkten är vi helt överens. Därför har jag också accepterat landskapsregeringens resonemang att man måste ha ett färdigt
berett förslag till en allmän tandvård. Allmän betyder olika i olika länder. Med allmän tandvård menas att allas tandvård säkras. Även med de
enkla system som jag har föreslagit så kommer det att kosta mera. Därför måste man helt enkelt ha det berett på ett gediget sätt före man
kommer med lagframställningen. På den punkten är vi helt överens. Jag
har lite svårt att ta de här förslagen som kommer seriöst, att vi nu i samband med när lagen ska införa allmän tandvård när beredningen helt
och hållet saknas.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, herr talman! När det här lagförslaget remitterades till social- och
miljöutskottet så var ltl Roger Jansson av den åsikten att vi redan hade
en allmän tandvård. Det var inte något problem. Nu låter det lite annorlunda och kanske lite mera sakligt. Det är bra att vi nu diskuterar på
samma grund. Den tandvård som ÅHS tillhandahåller är bara tillgänglig
för vissa men den borde bli tillgänglig för alla. Det är bra att vi har den
målsättningen.
Sedan skulle jag nog påstå att Finland har den bästa allmänna tandvården. Den är verkligen öppen för alla. Sedan att man inte resursmässigt kan, inom den tid som vårdgarantin stipulerar, ge alla den rätt de
har, det är en annan sak. Men vi har ju inte överhuvudtaget kommit till
steg ett, att vi kan erbjuda alla rätten att gå till allmän tandvård.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Jag tror inte att jag har ändrat inställning i den här frågan.
Jag har ungefär samma kunskaper idag som jag hade då när det gäller
just den här frågan. Frågan har utökats på det sättet att vi hörde hur det
fungerade i västra Åboland. Där var det inte särskilt bra, vill jag påstå.
Eftersom det finska systemet innebär att de ska garanteras att bli undersökta inom sex månader huruvida de behöver hjälp med sina tänder.
Det går lagstiftningen ut på och tidsgarantin är sådan. Om det kan vara
det bästa i världen så hoppas jag verkligen att Åland faktiskt ska kunna
vara lite bättre.
Det som jag har sagt när det gäller ÅHS nuvarande tandvård är att
alla som av ekonomiska skäl behöver gå till ÅHS tandvård ska kunna
göra det eller av medicinska skäl. Därmed har vi så nära en allmän tandvård som man kan komma. Jag har också sagt att det är skäl att ytterligare förbättra det.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! För det första har vi en liten annan uppfattning om hur det
fungerar i Åboland. Enligt vår medlem i utskottet var omdömena goda.
Alla som bor i Åboland får akutvård genast, subakutvård inom ett par
veckor och icke brådskande vård inom sex månader. Vi har inte ens rätt
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för alla att gå till den allmänna tandvården. Så olika kan man uppfatta
situationen.
Jag har numera en släkting som jobbar inom den allmänna tandvården i det svenska systemet. Jag har fått väldigt klar information. Det
kom också, för inte så hemskt länge sedan, offentlig fakta på att man
inte når invandrare och de andra ekonomiskt svagaste grupperna. För
det förutsätter att man efter en viss kostnadsnivå ska kunna betala själv
och det klarar tydligen inte alla av. Då ramlar den grupp som är mest utsatt bort. Det systemet vill inte vi ha.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Det som sades från Åboland kan säkert inte missförstås.
Det var klart och tydligt. När det gäller akutvården på Åland så fungerar
den. Det är ÅHS som har ansvar för tandakutvården på Åland. Så det
kan man knappast hänvisa till. Sedan hade vi de ekonomiskt utsatta
grupperna som ÅHS ansvarar för och sedan ansvarar ÅHS för dem som
av medicinska skäl behöver få tandvård. Att det sedan kanske i praktiken inte har fungerat alla gånger är riktigt. Men det fungerade sannerligen inte i Åboland heller. Beskedet var klart och tydligt att man inom
sex månader ska vara undersökt så att vidare åtgärder efter sex månader
kan vidtas om det behövs. Det var garantin. Att man sedan också försöker klara av insatserna inom sex månader är riktigt. Det beskedet fick vi
också.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Anders Eriksson

Herr talman! Alla vill ha en god hälso- och sjukvård. Det är ett väldigt viktigt
ärende som vi pratar om. När debatten om polisstyrningen pågick pratade
man om olika nivåer och vad som skulle vara på olika nivåer.
När det gäller det här ärendet noterar jag att vi har en benägenhet att
trassla in oss i väldigt mycket detaljer. Det är väl kanske naturligt i och med
att hälso- och sjukvården berör oss alla så pass mycket.
För att förkorta diskussionen lite tänker jag ta upp två frågor som inte har
varit uppe i den här diskussionen. Jag vill inte heller upprepa det som jag tog
upp förra gången. Det som jag tog upp förra gången, utan att jag upprepar
det, är de ekonomiska verkningarna. Det var väldigt svårt från framställningen att utläsa vilka ekonomiska konsekvenser den nya lagstiftningen har. När
vi vet att en stor del av landskapets budget går till hälso-och sjukvården så är
det ännu mera viktigt. Jag konstaterade att social- och miljöutskottet också
har varit inne på den här problematiken. Utskottet skriver så här; ”framställningens ekonomiska konsekvenser inte fullt utretts varför lagförslaget riskerar att bli mer kostnadsdrivande än vad som framgått. Den förebyggande hälsovården, bland annat att kräva mera resurser som inte är helt
redovisade. Vidare är lagförslagets verkningar i fråga om kostnadsfördelningen mellan ÅHS och kommunerna samt mellan ÅHS och folkpensionsanstalten delvis oklara.” Efter det här konstaterandet vill man i sammanhanget;
” betona vikten av att ny verksamhet ska vara tydligt finansierat och eventuella omprioriteringar politiskt förankrade”. Det är så dags nu. Här framgår det ovanligt tydligt varför vi har de ekonomiska problem som vi har. I den
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här typen av lagförslag, som vi vet att upptar en stor del av landskapets ekonomi, har man inte de ekonomiska konsekvenserna klara för sig. Utöver det
som står i utskottsbetänkandet vore det intressant att höra hur man i socialoch miljöutskottet mera har resonerat runt den här problematiken.
Den andra saken som jag också skulle önska att utskottet skulle ha gått
mera in på är själva organisationen i sig. Här blir det att upprepa mig själv,
fast jag inledningsvis sade att jag inte skulle göra det. Det handlar om det sätt
som styrelsen arbetar på och styrningen av ÅHS. Parlamentarismen är väl
fortfarande inte fullt mogen här i landskapet, det är jag den första att understryka. Det är oerhört viktigt att man får en politisk styrning på de underlydande organen under regeringen så att man kan följa den förda politiken fullt
ut och att organen följer regeringen. Det här är viktigt som jag ser det. Om
man ska ha en icke politisk styrelse eller inte har diskuterats i många sammanhang och vi var inne på det också förra gången i remissen till utskottet
Jag tycker att hälsovårdsministern även borde leda styrelsen för ÅHS, med
den kompetens som man behöver för att få en så bra organisation som möjligt. Jag har varit tveksam till om oppositionen ska vara med i styrelsen eller
inte. Enligt mitt synsätt medför oppositionens medverkan i styrelsen att man
inte kan få den förda politiken att fungera fullt ut. Tar vi ärekränkningsmålet
inom ÅHS som ett dagsfärskt exempel, utan att jag tar ställning i sak, så tycker jag att ÅHS-styrelse har agerat högst egendomligt. Nu vet jag bara detta
som jag har läst i media. Om jag har förstått det rätt så går ÅHS ordförande
med på att man står för juristarvodena för den ena parten utan att det finns
ett styrelsebeslut. I ett normalt parlamentariskt styrelseskick så vore det naturligt att oppositionen i ett sådant sammanhang skulle reagera rätt kritiskt,
men inte här. Vtm Gun-Mari Lindholm som sitter för oppositionen i ÅHSstyrelse tyckte att det var helt okej, att ÅHS till och med skulle kunna betala
böterna för den ena parten om vederbörande skulle bli fälld i en rättsinstans.
Då ställer man sig frågan; vilket rättsskydd har den andra parten? En chef
kan synbarligen uttala sig ganska tufft om en underordnad när man vet att
ÅHS ändå betalar.
Talmannen
Ltl Anders Eriksson, nu ska vi hålla oss till lagframställningen och inte till ett enskilt
rättsfall.
Nej, det är riktigt, herr talman. Jag ville bara exemplifiera hur det kan
landa när man också har oppositionen med i ÅHS-styrelse. Därför är det
ganska viktigt.
Enligt mitt förmenande så visar det här på ett ovanligt tydligt sätt att
parlamentarismen är satt ur spel. Det är inte bra, tycker jag. Såsom det här
ärendet har utvecklat sig så tycker jag inte att det är rätt. Herr talman, här
som är pudelns kärna, om vi ska ha en fungerande parlamentarism, om något
händer och sker som man inte tycker är rätt, så är det viktigt att oppositionen
är fristående och kan granska och kritisera det. Därför tycker jag att det hör
till ärendet när det gäller ledningen av den här organisationen.
Ltl Sirpa Eriksson, replik

Tack, herr talman! Som utskottsmedlem kan jag förklara lite om de ekonomiska konsekvenserna och vilka funderingar vi hade. Angående infö-
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randet av hemsjukhusvård som fanns i landskapsregeringens förslag,
där skulle hela kostnaden ha överförts till ÅHS, medicinering och det
som personen har rätt till från kommunen. Då skulle patienten ha varit
inskriven på institution, alltså på ÅHS. Då kan man inte få ersättning
från FPA för medicinerna. Personen skulle inte ha haft rätt till hemhjälp
eller personlig hjälpare från kommunen. Där skulle det ha blivit mycket
kostnader för ÅHS, vilket inte var utrett.
Det andra var medicinkostnader vid poliklinikbesök, det är som det är
nu så det är inte någon skillnad. Det betalar ÅHS nu också.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Det är en intressant ekonomisk viktig detalj. Det som
väcker min nyfikenhet är när utskottet skriver att det här lagförslaget
kan bli mer kostnadskrävande än vad som har framgått. Då undrar man
förstås om utskottet på något sätt har fått information om vad det är för
belopp vi pratar om? Eller gick det inte att utreda vad det här handlar
om i ekonomiska termer?
Ltl Sirpa Eriksson, replik

Tack, herr talman! Det är mycket små detaljer i lagen som måste träda i
kraft. Man vet ännu inte om det behövs personal eller hur man ska göra
för att den här lagen ska fungera. När det är på lagnivå ger man helt
andra rättigheter till patienterna. På det viset är det omöjligt att säga
hur och var man behöver göra mera.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Hela lagen är modern och visar på samordning och effektivitet. En av kungstankarna är att patienter och klienter inte ska falla
emellan stolarna. Landskapsregeringen gjorde en grundläggande förfrågan till ÅHS om vad man bedömde om kostnaderna och det har vi skrivit om under ekonomiska verkningar. Om vi lyckas med det förebyggande arbete, om vi lyckas samarbeta med ÅHS och kommunerna så
finns det betydande inbesparingar att göra. Det är jag helt övertygad om.
Jag är fullständigt medveten om att det är svårt att exakt sätta euron och
cent på det. Hela lagen andas förebyggande arbete och samverkan både
för patienternas och för klienternas bästa men också för att kunna utnyttja resurserna på bästa sätt.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Jag vet inte om jag blir klokare av det här. Ansvarig minister säger att hela framställningen andas samordning och effektivitet.
Det är något som borde leda till besparingar. Ministern säger också att
det kan bli betydande inbesparingar som vi pratar om, medan utskottet
skriver något annat, att framställningen kan bli mera kostnadsdrivande
än vad som har framgått. Jag noterar att utskottsmedlemmar tidigare
har sagt att det är omöjligt att få reda på vad det kan handla om i ekonomiska termer.
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Som jag sade inledningsvis vill vi alla ha en god hälso- och sjukvård.
Jag hör till de lagtingsledamöter som också vill veta vad det handlar om
i ekonomiska termer.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Det finns en redogörelse. När det gäller förebyggande arbete så är det ingalunda ett arbete som åligger ÅHS. Det största förebyggande arbete kan man göra ute i samhället, på arbetsplatser och i skolorna. Där vi ser att det saknas resurser, vilket redogörs för, är t.ex. inom
psykiatrin. Vi saknar en länk inom primärvården i psykiatrin.
Diskussionen kring om ministern borde sitta som ordförande i ÅHSstyrelse är jag personligen tveksam till. Jag tycker att det kastar hit och
dit. Vi har just haft en diskussion om polisdelegationen där ministern
absolut inte skulle sitta som ordförande. Sedan ska ministern sitta som
ordförande i ÅHS-styrelse. Landskapsregeringen har också ett tillsynsansvar över hälso- och sjukvården. Det kan bli väldigt ihop råddat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Vi får jag hoppas att den framtida debatten ger klarhet i vad det här kan
handla om i ekonomiska termer. Ministern säger en sak, utskottsbetänkande säger en annan sak och det går inte riktigt ihop. Att det sedan kastar hit och dit så vill jag säga till minister Sjögren att jag överhuvudtaget
inte diskuterade vem som ska leda polisstyrelsen. Åtminstone i mitt fall
kastar det inte hit och dit.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Gun Carlson

Herr talman! Vi har utskottets betänkande som vi nu diskuterar. Jag har haft
möjligheten att vara närvarande på vissa av mötena i egenskap av ersättare.
Jag tycker att utskottet har gjort ett väldigt bra arbete i den här frågan. Man
har varit grundlig i alla sammanhang. Man har också lyssnat väldigt bra på
remissutlåtandena och man har tagit dem till sig. I stora drag tycker jag som
utskottet. Jag tycker att man har gjort rätta bedömningar. Jag vill ändå ge
några kommentarer.
När det gäller själva vården så kommer inte vården att bli hemskt mycket
annorlunda efter det här. Det kommer inte att synas hemskt mycket att vi har
en ny ÅHS-lag, ifall någon trodde att det skulle bli några revolutionerande
förändringar. Det blir det inte.
När det gäller det sätt som man i landskapsregeringen har tagit fram den
här lagen, dvs. man har tagit den finska lagen och så har man försökt anpassa
den till den åländska, så det fungerar inte. Det märker vi här. Det uppstår
många brister när man gör så. Det är alltid en risk när man försöker kopiera
rikets lagstiftning, speciellt i den här frågan där vi har helt olika system, vilket
visar sig i många brister som man har påpekat. Vi har också många dåliga
översättningar från finska till svenska, t.ex. detta med brådskande vård. Vi
använder inte sådana benämningar, det har man fått bort på de flesta ställen.
Att vi inte har definitioner hör ihop med den dåliga översättningen.
När det gäller de ekonomiska verkningarna så vill jag haka på att det som
kommer att fördyra nu specifikt är dels den förebyggande vården där det är
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osäkert vad det kommer att innebära. Sedan är det inte heller klart hur mycket dyrare det blir för ÅHS när ÅHS tar hand om Gullåsen, den geriatriska klinikens patienter, som ingår i specialsjukvården. Det kan vi inte riktigt veta.
Jag är glad att ändringen av socialvårdslagstiftningen kom med, även om
det kunde ha varit ännu tydligare. Man får vara nöjd med det första steget
ibland. Jag hoppas att landskapsregeringen tar till sig att man faktiskt utarbetar anvisningar om vad institutionsvård är och hur den ska se ut. Vi skriver i
lagen nu; ”sjukvård som inte kräver sjukhusvård”, det är bättre än ingenting,
men nog är det lite svårt att sätta fingret på vad vi menar med det. Vad är
det? Ur min synpunkt är det viktiga att vi gör ett sådant system så att vi ger
rätt vård på rätt nivå åt våra patienter. Man måste alltid komma ihåg att alla
patienter på Åland, oberoende om de är hemma, borta, på arbete eller på institution har rätt till specialsjukvård som ÅHS tillhandahåller. Det är jätteviktigt.
En sak som ingen har sagt så mycket om, som jag tycker är väldigt viktigt
och som utskottet nog har sagt, är att man ska göra en uppföljning inom två
år på hur det här fungerar. Det är väldigt viktigt, tror jag. Vi kanske inte riktigt vet hur det kommer att fungera.
Jag vill kommentera 8 § om fastställande av reglemente. Jag hör till dem
som stöder ledamöterna Lindström och Jansson i den här frågan. Vi måste
komma ihåg, precis som har sagts, att nu har vi en lag som vi inte har haft
förut som reglerar sjukvården och som berättar vilken sjukvård vi ska ge. Vi
har givit sjukvård förut, det har stått i ÅHS-planen i princip. Nu står det i lag.
Vi har gett fullmakt till landskapsregeringen att komma med förordning och
ytterligare förtydliga vissa saker och då är reglementet kvar. Reglemente ger
en massa detaljerad information om den inre arbetsfördelningen och olika
saker; hur man ska registrera data, hur man ska upphandla avtal, hur man
ska organisera och vem som ska göra vad i ledningsgruppen osv. Det är detaljbeskrivningar och regleringar över det interna arbetet. Jag kan inte se att
landskapsregeringen skulle kunna ha någonting att tillföra i de här detaljbestämmelserna. Jag stöder ltl Lindström och Jansson som vi har hört redan
idag.
Att vi fick bort 16 § var bra. Det går inte att använda rekommendationer
som inte finns på svenska.
Jag ska ännu säga några ord om 37 §. Där blev det en skrivning om att läkartjänsterna ska tillhandahållas av Ålands hälso- och sjukvård. Man menar
att ÅHS ska betala läkarlönerna för läkarbesöken vid institutionerna; De
Gamlas Hem, Trobergshemmet och Sunnanberg. Det låter bra i och för sig.
Det är heller ingen katastrof. Man måste veta att läkarlönerna är en ytterst liten del av sjukvårdskostnaderna på institutionerna. Det som kostar i sjukvården är det som man gör när läkaren har varit där och ordinerat olika mediciner och behandlingar. En ungefärlig kostnad för sjukvårdsmaterial, mediciner och förbandsmaterial mm på De Gamlas Hem är ca 500 000 euro i året.
På De Gamlas Hem finns tio sjuksköterskor, det blir i snitt 400 000-500 000
euro per år. Idag betalar De Gamlas Hem 30 000 euro i året till ÅHS för
läkarbesöken. Det är en ytterst marginell del som vi nu beslutar om. Men det
är möjligen bättre än ingenting. Jag tycker att det kunde vara borta, såsom
förslaget var från landskapsregeringen.
Jag kommer inte att lägga något ändringsförslag, men jag tycker att det
kanske inte var det allra bästa.
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Jag nöjer mig med det här. I det stora hela stöder jag det här förslaget
förutom 8 §.
Ltl Sirpa Eriksson, replik

Tack, herr talman! Vi i utskottet ville att ÅHS ska betala läkarlönerna för
att alla människor har rätt till läkarbesök på lika villkor, oberoende om
man bor på kommunalt boende eller på institution. Vi vill helst att det
ska vara ÅHS-läkare, men det bestämmer ÅHS själv och kostnaden. Vi
har inte tänkt på hur pengarna ska delas. Det här gäller inte så mycket
pengar. Det är patienternas rätt som vi har tänkt på. Det är därför som
vi har ändrat det.
Ltl Gun Carlson, replik

Herr talman! Jag känner till det, jag har hört det och jag kan ha en viss
förståelse för att man resonerar så. Man måste komma ihåg två saker.
För det första är landskapsregeringen tillsynsmyndighet och ska se till
att alla patienter på omsorgshemmen eller på institutionerna har en
adekvat vård, så rätt vården kan vara för just det tillfället. Det andra är
det ekonomiska. Man konstaterar att någon annan läkare kan göra det.
Ja, om det är en ÅHS-läkare eller någon annan läkare förändrar ingenting i sak egentligen. Det måste alltid vara kompetenta yrkesmänniskor
med yrkesbehörighet som gör besöken.
Ltl Sirpa Eriksson, replik

Men vi ville ändå göra den här ändringen för jämlikheten för åldringarna så att det ska vara samma rättigheter.
Ltl Gun Carlson, replik

Man har samma rättigheter ändå. Det ser vi i lagen på flera ställen. Alla
har rätt till samma sjukvård. Det här är inte precis svart eller vitt. Man
måste komma ihåg att de som idag ligger på institutionerna och de som
är på omsorgshemmen får en så väldigt bra sjukvård och vård. Gränsdragningar kommer vi tyvärr aldrig att komma helt ifrån oberoende om
vi gör det här eller någonting annat. Det mest radikala skulle naturligtvis har varit att ÅHS skulle ta hand om alla institutioner. Men det hade
inte heller förbättrat saken för då hade man haft gränsdragningsproblematik på nästa nivå. Vi kommer alltid att ha det här problemet, tror
jag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Jag tror att jag fortsätter där ltl Gun Carlson och ltl Sirpa Eriksson slutade. Inte blir situationen lättare med det som man föreslår från social- och miljöutskottet att ÅHS ska tillhandahålla läkartjänsterna på omsorgshemmen och institutionsboenden. Principiellt anser jag att det är precis på
det sättet som ltl Gun Carlson säger. Alla på Åland, om man bor på landet, i
stan eller i skärgården, hemma eller på institution eller i serviceboende eller
eget hem så har man rätt till den hälso-och sjuk som ÅHS erbjuder.
De som bor på institution idag, det kan vara äldre men det kan också gälla
personer med utvecklingsstörning eller personer med svåra funktionsned-
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sättningar, de kanske inte lika lätt som alla andra kan komma till ÅHS för att
få sin hälso- och sjukvård och få ta del av de tjänster som erbjuds där. Då
måste läkarna och sjukvården möta det här behovet på de kommunala institutionsboendena för äldre. Det är en organisatorisk fråga. Det är inte primärt
en ekonomisk fråga. Kommunerna har tyvärr inte varit riktigt observanta.
Man har anställt läkare, åtminstone på Trobergshemmet och på De Gamlas
Hem, och betalar dem med kommunala skattemedel som borde användas för
något annat. Man kan säkert göra det här på olika sätt. Det lättaste skulle
vara att man avtalade om hur det ska skötas mellan kommunerna och ÅHS.
Som jag ser det är det den enklaste vägen. Men vem som ska ha det medicinska ansvaret för vården kvarstår, när det behövdes för dem som bor på institution. Där har sjuksköterskorna också i vissa fall ett medicinskt ansvar.
Många som bor på dessa boenden har behov av särskilda hjälpmedel. Det
finns idag väldigt mycket teknik inom den här branschen. Vem ska betala
den, om den är motiverad av medicinska skäl? Det kan inte vara kommunen.
Det måste vara ÅHS. Idag finns inte det här överhuvudtaget strukturerat. Jag
tror att social- och miljöutskottet lite hugger till i blindo. Om man ska se på
pengarna och det dessutom inte har någon större ekonomisk betydelse så
tycker jag att man trasslar till det ännu mera. Dessutom tror jag inte att man
har hört ÅHS om det här. Är det möjligt att göra så här? Vad säger de fackliga
representanterna? Vad tycker läkarna som har ansvar för hälso- och sjukvården för de äldre? Visst finns det mycket visdom i social- och miljöutskottet.
Men att på det här viset, på sätt och vis i en detaljfråga, reglera vissa tjänster
inom social- och hälsovården, där har utskottet tagit sig vatten över huvudet
tror jag.
Jag är inte emot själva tanken att man ska reglera det på det här viset. Men
det här är inte hela historien, det är bara en del av den. Därför tycker nog jag
att vi ska rösta bort den här delen. Det är inte den paragrafen som skapar
jämställdheten. Det är precis som ltl Gun Carlson säger, det finns redan i vår
lagstiftning. Det är bara det att lagen inte tillämpas på ett sätt så att alla får
den hälso- och sjukvård som de är i behov av.
Arbetet med att ordna upp det här, eftersom vi har avvikande förhållanden
från riket, kräver fantasi och kreativ förmåga, vilket nog finns men det måste
utnyttjas.
Herr talman! För socialdemokraterna är frågan om tandvård för alla den
viktigaste. Nu har ministern förklarat för oss att vi är lite ansvarslösa när vi
föreslår det här utan att ha gjort några ekonomiska konsekvenser. Men, herr
talman, jag har för mig att det inte finns några ekonomiska konsekvenser utredda överhuvudtaget för det här lagförslaget. Ministern har själv presenterat
ett lagförslag som, mot det som vi har krävt, ska innehålla lagens ekonomiska
konsekvenser. Nu har vi fått veta att social- och miljöutskottet anser att det
kommer att bli kostnader som nu inte är helt kända. I fråga om de ekonomiska konsekvenserna med hela lagen och med vårt förslag så sitter vi nog
alla i samma båt. Vi har ju inte krävt att den här reformen ska genomföras
omedelbart. Vi är öppna för alla tänkbara förslag. Att ålänningarna ska ha
rätt till allmän tandvård minst på samma villkor som i riket är ett orubbligt
och oeftergivligt krav för oss.
Jag har varit till tandläkaren idag. Gissa vad det kostade? Det kostade 946
euro! På 50-talet fick man präktiga amalgamplomber. Men här i somras ramlade en plomb ur och då måste jag gå till tandläkaren. 946 euro är mera än
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lönen i månaden för de ålänningar som ligger på den relativa fattigdomsgränsen och som har det ekonomiskt kärvt. Det betyder att om jag inte skulle ha
min inkomst utan jag skulle ligga på den relativa fattigdomsgränsen så skulle
jag inte kunna ha åtgärdat det här. Det betyder att jag inte heller skulle ha fått
någon FPA- ersättning. Det betyder även att jag inte heller skulle kunna göra
något avdrag i kommunalskattedeklarationen. Det är ju så, bästa vänner, att
de som inte kan gå till tandläkaren är med och finansierar våra tandräkningar, som idag kan bli rätt höga. Den typen av hälso- och sjukvård gillar inte vi
socialdemokrater. Det är därför som vi talar om generell hälso- och sjukvård
som finansieras i huvudsak över skattesedeln.
Vet ni vad det kostar att gå på besök till den allmänna tandvården i Finland? På ett besök, nu talar jag inte om vård, det kostar på 7,50. När var en ni
till tandläkare senast och betalade 7,50 för en undersökning? Aldrig, det går
inte, om man inte tillhör någon grupp som får gå till ÅHS. I tio år har vi betalat betydligt mera än vad man gör i riket. Det blir ganska mycket pengar om
man slår ihop detta över åren. Herr talman, detta kommer vi att återkomma
till.
Sedan en sista synpunkt som jag vill föra fram, det gäller reglemente. Det
är underligt att reglementen blir så stora politiska frågor. Det beror på att det
handlar om vem som ska ha makten över de här institutionerna. Vi pratar
ofta förbi varandra för vi sätter in olika innehåll i reglementet. Jag håller med
landskapsregeringen här. Jag ser det som ett dokument där man fördelar
makten mellan den övervakande myndigheten och den som utför verksamheten. Man efterlyser reglering av den interna verksamheten, det kan man ju
skapa. Man kan ju nästan kalla det var som helst, förvaltningsstadga eller arbetsdokument av något slag. Som jag ser det är reglemente till för att reglera
förhållandet, inte till alla delar men till vissa delar, mellan landskapsregeringens förvaltning och ÅHS. Tack, herr talman.
Ltl Sirpa Eriksson, replik

Tack, herr talman! Jag måste säga att ltl Sundback är sin vana trogen
och gnäller om alla lagar som vanligt. Ltl Sundback har ju sagt många
gånger här i salen att vi t.ex. inte har någon lag om medicinsk rehabilitering. Nu har vi lagen.
Sedan blandar ltl Sundback ihop äppel och päron. Utvecklingshämmande bor inte på institution på Åland. De betalar hyra och de betalar
för servicen. De ingår inte alls på dessa institutionsboenden.
Utskottet och lagtinget har godkänt hemställningsmotionen om medicinsk rehabilitering i form av att hjälpmedel ska tillhandahållas från
ÅHS till dem som bor på institutionerna. Det var väl ltl Sundbacks egen
hemställningsmotion.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, gudskelov för den motionen. Men det fungerar ändå inte på kommunalt boende. Det är tyvärr på det viset. Det finns nog att fundera på
ännu.
Sedan förstod jag faktiskt inte vad medicinsk rehabilitering hade med
saken att göra. Jag tog inte upp det i mitt anförande. Men det kanske ltl
Sirpa Eriksson kan fundera på.
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Det finns en brist i utskottets skrivning angående de som bor på omsorgens boende. Deras hälso- och sjuk är eftersatt.
Ltl Sirpa Eriksson, replik

Omsorgens institutionsboenden har vi inte behandlat överhuvudtaget.
De har rätt till sjukvård, precis som alla andra. De bor hemma, helt
normalt som alla andra ålänningar. De bor inte på någon institution.
Ltl Barbro Sundback, replik

Till det sista håller jag inte med. Det fungerar inte så där i praktiken.
Omsorgsförbundet har skapat olika boendeenheter. Ltl Sirpa Eriksson
menar säkert det sätt som de betalar och deras juridiska status. Men,
vad hjälper det, om man inte får hälso- och sjukvård?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Diskussionen om tandvården är intressant och vad som
egentligen lovas vitt och brett från visst håll. Man jämför med Finland
och säger att ålänningarna ska ha minst lika bra offentlig tandvård som i
Finland. Men vad man inte har i Finland, om jag han förstått saken rätt,
är avdragsrätt för tandvårdskostnader. Sundbacks tandläkarräkning på
drygt 900 euro kan hon ju dra av i beskattningen. Låt oss säga att Sundback har 30 procent i skatt, då hjälper samhället till med närmare 300
euro. Samhället hjälper Sundback och alla som betalar skatt. Vi har en
fantastiskt fin subvention av tandvården redan på Åland. Vi kan ta bort
självrisken på 86 euro så blir det ännu bättre för dem som inte har så
stora räkningar som Sundback har. När man jämför med Finland så
måste man ta med alla för- och nackdelar. Vi har det mycket bättre idag
än vad man har det i Finland. Vi subventionerar tandvård för alla. Det är
avdragbart i kommunalbeskattningen.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag berörde den här saken i mitt inlägg. De som har de allra minsta inkomsterna har överhuvudtaget inte råd att gå till tandläkaren, de har
inte ens råd att betala den inledande avgiften när man kommer dit. Det
finns inte pengar i börsen. I praktiken blir det så att de som har det allra
sämst ställt är med och finansierar en del med avdraget, också av min
tandvårdsräkning. Det är inte rättvist, tycker jag. Det centrala är att
tandvården är något som alla behöver och särskilt förebyggande tandvård. När man börjar få symtom är det redan dyrt och för sent.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Jag håller helt med om att de prioriterade grupperna ska
införas i ÅHS policy om vem som ska få ÅHS tandvård. Kanske andra
kan tas bort som inte ska vara där. Vi är helt överens där. Man måste
komma ihåg att vi har en stor fördel, att alla tandvård är avdragbar. Det
innebär en stor lättnad för skattebetalarna att få hjälp med tandvården.
Man kan ju aldrig tvinga folk att gå till tandläkaren. Informationskampanjer där man säger att det är väldigt viktigt att göra den förebyggande tandvården förbilligar vården sedan i slutändan. Det kan man
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tänka sig att samhället ska stå för. Inte kan samhället betala all tandvård
åt vanligt arbetande friska människor. Då blir vi ruinerade.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag tror inte att ltl Danne Sundman kan den här frågan riktigt. I princip
är skillnaden i vårt tankesätt att vi är för generell tandvård för alla. Den
som går till privat tandläkare får FPA-ersättning, övriga kan inte få FPAersättning. Skulle man ha allmän tandvård så skulle man också kunna
slopa skatteavdraget, vilket i sin tur skulle hjälpa kommunernas ekonomi.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Minister Katrin Sjögren

Herr talman! Jag vill tacka social- och miljöutskottet för ett omfattande och
gediget arbete. Jag vill från landskapsregeringens sida understryka att trots
att skelettet i lagen är rikslag så har det varit ett stort arbete att ta fram en
egen lagstiftning. Jag känner inte riktigt helt igen diskussionen att man har
kopierat rakt av. Det har varit mycket jobb att få en egen åländsk hälso- och
sjukvårdslag, vilket det är.
Som även har konstaterats i utskottets betänkande och i debatten så är det
här ett första steg. Det återstår väldigt mycket arbete ännu, speciellt med att
ta fram förordningar för studerandehälsovården, tandvården, rådgivningen
av barn och gravida, skolhälsovården, medicinsk rehabilitering, screening och
prehospital vård. Det är många förordningar som ska till och det kommer
också att bli ett omfattande arbete.
Nästa landskapsregering och lagting kommer att behöva göra förändringar
i lagstiftningen genom att implementera patientrörlighetsdirektivet och om
man gör förbättringar när det gäller tandvården.
Min utgångspunkt när det gäller tandvårdsfrågan är att man behöver någon slags uppfattning om vilka tilläggsresurser det krävs oberoende vilken
väg man går, om man öppnar upp den allmänna tandvården eller om man inför någon form av tandvårdschecker, servicesedlar inom hälso- och sjukvården.
Diskussionerna i Sverige när man införde tandvårdscheckar var att man
fördubblade utgifterna för tandvården från 3 miljarder till 6 miljarder
svenska kronor. Ska man göra allvar med att öppna upp den allmänna tandvården så måste man sätta dit väldigt mycket resurser också, flera tandläkare,
tandskötare och munhygienister. Jag tycker inte att det är rätt och riktigt att
vi bara ska fatta ett beslut utan att vi har någon slags uppfattning om kostnaderna.
Den personalförmån som finns inom den allmänna tandvården har också
diskuterats. Tio procent av besöken är ÅHS personal. Jag håller med om att
det är en personalförmån som man tar bort. Jag utgår ifrån att de fasas ut på
ett rimligt sätt. Min ståndpunkt i frågan är att när det frigörs utrymme så ska
det gå till de äldre. Vi får allt fler äldre, också på institutionerna, som har
egna tänder och det är mycket eftersatt grupp. I en tandvårdsreform är mitt
önskescenario; steg ett, att det offentliga kan serva institutionerna också med
tandvården. Steg två är tandvård för hela befolkningen om vi får upp bas-
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tandvården för ålänningarna. Men vi måste göra ekonomiska konsekvenser
och vi måste bestämma vilken väg vi går. Tack.
Vtm Gun-Mari Lindholm

Talman! Det är ett bra arbete som man har gjort i social- och miljöutskottet.
Mycket av synpunkterna som framkom i remissen har man tagits sig an och
också gjort vissa förbättringar.
Det viktigaste med den här lagframställningen är att alltmera kommer att
regleras i lag. Det är något som vi ifrån vår sida är väldigt angelägna om. Den
service som finns ute i kommunerna, men också den servicen som landskapet
har under sina vingar, är viktigt att är lagfäst och att människor vet vad man
har för rättigheter och att det finns en rättssäkerhet i vårt samhälle.
I ÅHS-styrelse har vi också haft debatt om huruvida det är styrelsen eller
landskapsregeringen som ska fastställa reglementet. Jag har hävdat den åsikten att det är styrelsen som ska fastställa sitt eget delegeringsbeslut, vilket
reglementet är. Finns inte reglementet så hanterar styrelsen alla frågor. Det
mest naturliga är att den som delegerar även bestämmer på vilket sätt och till
vem man delegerar de här uppgifterna.
Öppna frågor är fortfarande en del av socialvården, missbrukarvården och
institutionsvården. Det finns frågetecken runt de frågorna. Vem är det som
har ansvaret? Hur kommer det att se ut i fortsättningen? Det här är en bra
början. Men vi väntar på fortsättningen, del två, för den behövs. Det finns lite
trevare när det gäller fortsättningen. Det kommer säkert fortsättningsvis
också upp till beslut både i ÅHS-styrelsen men också här i lagtinget för dem
som då är med och påverkar det arbetet.
Tandvården kommer säkert att diskuteras väldigt flitigt i valrörelsen. Det
gäller säkert för alla, både den som är för och för den som kanske är mera
tveksam till en allmän tandvård. Det gäller att man vässer sina argument.
Det förekom en diskussion, jag var inte själv i salen då men jag har fått det
återberättat för mig av ltl Anders Eriksson, där man hade synpunkter på förfaringssättet från ÅHS-styrelse angående stödet som man har givit förvaltningschefen. Rätt eller fel? Det får vi väl se i fortsättningen. Samtliga var med
på det mötet, liberaler, centern, socialdemokrater, och moderater. Obundna
var inte på mötet, men trots att jag inte var med i den diskussionen så ställer
jag mig bakom stödet och tar arbetsgivaransvaret. Jag tycker inte att det är
särskilt smakligt för att det är val och valfebern stiger att man drar sig ur sitt
ansvar. Det gäller att man också står pall, även om det blåser lite, vilket vi har
gjort. En del försöker nu få det till att man inte har varit med. Men samtliga
har varit med i det här beslutet. Det har också visat sig att det inte är formellt
fel. Det följer också praxis, så att ni alla vet. Tack.
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Jag föreslår att ärendet bordläggs till onsdag den 14 september.
Talmannen
Ltl Barbro Sundback har föreslagit att ärendet ska bordläggas. Önskar någon uttala sig
om bordläggningstiden?
Ltl Carina Aaltonen

Herr talman! Jag understöder ltl Barbro Sundbacks förslag om bordläggning
och bordläggningstiden.
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Talmannen
Ltl Sundback har föreslagit ett ärende till den 14 september och detta har understötts av
ltl Carina Aaltonen. Ärendet kommer således att bordläggas. De som finns kvar på talarlistan beredas möjlighet att uttala sig.
Ltl Åke Mattsson

Tack, herr talman! Det gäller en rättelse i 34 § i framställningen och 33 § i betänkandet. Det står i betänkandet; 1-2 momentet, det ska vara 1-3 momentet.
Det har fallit bort ett moment där. Det var bara det som jag ville tillrättalägga.
Talmannen
Begärs ordet? Ärendet bordläggs till 14.9.2011.
Föredras
6

Landskapsregeringens berättelse för år 2010
Landskapsregeringens berättelse (LB 1/2010-2011)
Enligt 51 § 2 mom. lagtingsordningen hänskjuts landskapsregeringens berättelse till utskott om lagtinget så beslutar. Enligt lagtingsordningens 35 § ska remiss i så fall ske till
lagutskottet. Talmanskonferensen föreslår att ärendet inte remitteras till lagutskottet.
Kan förslaget godkännas? Godkänt.
Diskussion.
Ltl Olof Erland

Herr talman! Landskapsregeringens berättelse har genomgått en lång utvecklingsprocess. Man har efterlyst mer diagram, tydlighet och mera systematik och den utvecklingen har skett.
Det som nu är på gång har att göra med finansförvaltningslagen, lagtingsordningen och arbetsordningen. Det här dokumentet som vi nu har i bokform
är ett embryo till det som kommer nästa år. Egentligen har vi diskuterat
själva innehållet i verksamheten som beskrivs i den här boken genom revisionsberättelsen och den har remitterats till finansutskottet. I och med det blir
det en koppling till verksamheterna i landskapsförvaltningen.
Det som lagtingsordningen och finansförvaltningslagen säger är att det blir
ett samlat dokument som man kommer att behandla så som en budgetuppföljning, en årsredovisning. Man kan säga att till vissa delar finns det i detta
dokument. Det finns knappast någonting särskilt i den här framställningen
som föranleder debatt, men det kan ju inte jag avgöra. Jag ser det som ett exempel på kommande steg, där revisionsberättelsen, bokslutet och uppföljningen av budgeten kommer i årsredovisningen.
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! När jag tittar och bläddrar i den här så känns det som 70-talet
på något vis. I bilagorna finns det årligen redovisat en massa uppgifter om
fåglar och om olika vilda djur. Det är ju för sig trevlig läsning. Det finns uppgifter om fällda älgar 1921-2010 och fällda rådjur och älgar 1973-2010. Så
finns det om Ålands naturreservat osv. Det finns uppgifter om fiske när det
gäller utplantering av lax osv. Jätteintressant, men titta på den sociala sektorn, det finns en sida. Det finns ingen statistik överhuvudtaget. Det är ju den
sektorn som är den stora. Jag får en känsla av att det här är lagtinget som det
var ännu på 80-talet. Det var jakt- och viltfrågor och vägar som var intressanta. Nog behöver det här radikalt förändras så att det på något vis svarar
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mot den värld som vi lever i idag. Det här ju ett enormt pappersarbete. Vem
nyttjar det här riktigt idag? Lite förändring skulle man nog vilja se och
snabbt.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Jag håller med ltl Sundback om att det här dokumentet
skulle förtjäna på en utveckling. Vi har ju äntligen fått en ny layout. Det
tog många år, nästan tio. Tycker inte ltl Sundback att det här dokumentet borde ha presenterats av landskapsregeringen? Jag förvånar mig
över det. En sådan här viktig sak borde väl ha presenterats av lantrådet
eller vicelantrådet som har avgett den här berättelsen. Vad anser ltl
Sundback om det?
Ltl Barbro Sundback, replik

Javisst borde det ha presenterats. Det visar väl hur lite vikt man fäster
vid det här både från regeringens och från vår sida. Förvaltningen sliter
med texterna och målformuleringarna och det är egentligen ingen som
bryr sig. Man får hoppas att nästa regering har lite mera förändringskraft än den nuvarande och åtminstone gör något åt det här. Man sparar
väl in en hel del pengar genom att inte trycka upp det här dokumentet i
den här formen åtminstone.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Roger Jansson

Herr talman! Jag vill säkerställa mig om att det är som det ska vara, att till
landskapsregeringens berättelse även hör landskapsregeringens bokslut för
landskapet Åland för 2010. Eftersom vi inte har haft bokslutsdokumentet till
behandling i något sammanhang så måste det självklart höra ihop med det
här och så har det också varit tidigare år.
Här sades att det borde ha presenterats av landskapsregeringen. När man
läser bokslutet så kommer man absolut fram till att det självklart borde ha
presenterats av landskapsregeringen. Jag ska återkomma till den frågan.
När det gäller moderniteten i det här dokumentet så håller jag med om att
det fortfarande är annu datsumal. Det här borde vara en mer flytande berättelse över hur de olika verksamheterna har utvecklats. Lyckligtvis finns landskapsregeringens politiska översikt kvar här på sidorna 11-12, en och en halv
sida. Där någon, jag, slutligen riktar ett stort tack till landskapets anställda,
men det som står inte vem som är jag. Det är uppenbarligen lantrådet som
har skrivit det fast man inte har fått med namnet.
Bland bilagorna finns det en hel del detaljer. Men kanske den viktigaste bilagan saknas. Jag har följt med i de här berättelserna från år till år under årtiondena hur landskapets personalstat har utvecklats. Det har varit bilaga 5,
under 30 år, om jag inte missminner mig. Nu är bilagan borta igen. Den har
varit borta någon gång tidigare och då sade jag till om detta och då kom den
tillbaka. Men nu är bilagan borta igen. Kanske den bilagan var borta ifjol
också fast jag inte var riktigt vaken då. Det är synnerligen viktigt att den redogörelsen är med därför att den ger uppfattningen om hur personalstaben
på de olika avdelningarna utvecklas. Nu vet vi inte ens hur många som jobbar
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på näringsavdelningen med olika frågor eftersom det inte finns redovisat. Det
är ju inte bra.
Jag ska berätta vad jag menar med bokslutet. Revisorerna skrev i sin berättelse att det var ett otyg detta med att man kunde överföra budgetanslag från
ett år till ett annat utan att det budgeterades. Det gör att det blir svårt att läsa
både budget och bokslut. Även om man som jag är utbildad redovisningsekonom så är det jättesvårt. Det är omöjligt om man inte jobbar på finansavdelningen. Då har man siffrorna men annars vet man inte.
För att tydliggöra detta ska jag berätta några verkligheter från bokslutet.
Fastighetsförvaltningen; budgeterat 6,4 miljoner och använt 1,4 miljoner. Det
skulle vara intressant för oss politiker i lagtinget som har budgeterat 6,4 miljoner att veta varför det bara har gått bara 1,4 miljoner? 5 miljoner är kvar.
Varför? Politiskt har vi gått in för att 6,4 miljoner ska användas, 1, 4 miljoner
har använts och ingen berättar varför. Skulle det här vara det enda exemplet
så vore det inte något problem.
Särskilda understöd, lån och investeringar under finansavdelningen; budgeterat 3,7 miljoner, 147 000 euro använt. Det finns inte någon förklaring.
Man kan ju gissa eftersom regionallån i den summan är 2,5 miljon och noll
euro är använt. Men fortfarande ingen förklaring.
Penningautomatmedel under finansavdelningen; budgeterat 3,4 miljoner
använt 1,3 miljoner.
Utvecklingsarbete inom bildningsavdelningen; budgeterat den lilla summan av 120 000 euro, använt 4 000 euro. Det finns både små och stora
summor.
Nu kommer en stor summa igen, penningautomatmedel för kulturell verksamhet; budgeterat 6,4 miljoner, använt 1,7 miljoner. Nåja, det har att göra
med byggnationerna av Sjöfartsmuseet huvudsakligen. Men nog borde det
redovisas här så att vi skulle veta när vi budgeterar vad som gäller.
Näringsavdelningens allmänna förvaltning är budgeterat 1 765 000 euro,
och använt 1 294000 euro. I en allmän förvaltning så är detta huvudsakligen
löner. Hur man har kunnat spara nästan 1/2 miljon på detta borde ju förklaras. Det har betydelse för nästa års budgetering om inte annat.
Europeiska Unionen, regionala utvecklingsfonden; budgeterat 1 355 000
euro använt 21 999 euro. Skulle vi kunna få en förklaring till detta?
Jag kanske inte ska uppta er uppmärksamhet mera än en punkt på trafikavdelningen, vilket förvånar oss alla när vi läser det. Kostnader för väghållning 48.30 med delmoment; budgeterat 11,26 miljoner, använt 7,24 miljoner.
En överbliven pott på 4 miljoner euro eller vad är det?
Herr talman! Jag kommer på grund av den sena timmen att överväga, före
jag går ner, om inte ärendet skulle behöva bordläggas för en redogörelse från
landskapsregeringen. Ja, eftersom jag hörde ett rop från salen att jag skulle
föreslå bordläggning så gör jag det. Jag föreslår bordläggning till onsdagens
plenum.
Talmannen
Ltl Jansson har föreslagit att ärendet ska bordläggas till inkommande onsdag 14.9. Vill
någon uttala sig om bordläggningstiden.
Ltl Danne Sundman

Herr talman! Jag stöder bordläggningstiden.
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Talmannen
Under diskussionen har ltl Roger Jansson föreslagit att ärende ska bordläggas till onsdag 14.9 Detta har understödd av ltl Danne Sundman. Ärendet bordläggs till onsdag
14.9.2011.
Remiss efter bordläggning
7

Underlätta nyanställningar för särskilt utsatta grupper
Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 3/2010-2011)
Ärendet avförs och upptas till behandling den 14.9.2011.

Remiss
8

Kartläggning av tillgängligheten till offentliga miljöer
Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 7/2010-2011)
Ärendet avförs och upptas till behandling den 14.9.2011.

Remiss
9

Tillämpningsdirektiv för avlastningsstöd
Vtm Gun-Mari Lindholms hemställningsmotion (HM 36/2010-2011)
Ärendet avförs och upptas till behandling den 14.9.2011.

Remiss
10

Försök med havsbaserad solenergi
Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 27/2010-2011)
Ärendet avförs och upptas till behandling den 14.9.2011.

Remiss
11

En åländsk nationalpark
Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 6/2010-2011)
Ärendet avförs och upptas till behandling den 14.9.2011.

Remiss
12

Nationalfond för natur- och kulturarv
Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion (HM 44/2010-2011)
Ärendet avförs och upptas till behandling den 14.9.2011.

Remiss
13

Specialutbildning inom äldreomsorgen för inflyttade
Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 47/2010-2011)
Ärendet avförs och upptas till behandling den 14.9.2011.

För kännedom
14

Ändring av trafikbrottslagen för landskapet Åland
Ltl Åke Mattssons lagmotion (LM 6/2010-2011)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 14.9.2011.
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Plenum slutar
Nästa plenum hålls 14.9.2011 kl.13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl.
16.49).
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 27 ledamöter är närvarande.
Meddelande
Plenum kommer att avbrytas idag vid 14-tiden för att bereda talmanskonferensen möjlighet att sammanträda.
Bordläggning
1

En ny arbetsordning för Ålands lagting
Lagutskottets betänkande (LU 26/2010-2011)
Talmanskonferensens framställning (TMK 2/2010-2011)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 19.9.2011. Godkänt.

Bordläggning
2

Energi från förnybara energikällor
Näringsutskottets betänkande (NU 9/2010-2011)
Landskapsregeringens framställning (FR 20/2010-2011)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 19.9.2011. Godkänt.

Bordläggning
3
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Ändring av tobakslagen för landskapet Åland
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 16/2010-2011)
Ltl Åke Mattssons lagmotion (LM 5/2010-2011)
Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 39/2010-2011)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 19.9.2011. Godkänt.
Bordläggning
4

Erkännande av yrkeskvalifikationer
Kulturutskottets betänkande (KU 6/2010-2011)
Landskapsregeringens framställning (FR 27/2010-2011)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 19.9.2011. Godkänt.

Andra behandling
5

Alkolås som kvalitetssäkring av person- och godstransporter
Lagutskottets betänkande (LU 24/2010-2011)
Landskapsregeringens framställning (FR 24/2010-2011)
Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande. Eftersom utskottet har föreslagit att lagförslaget
ska förkastas kan det under diskussionen väckas förslag om att framställningen läggs till
grund för behandlingen. Väcks inget sådant förslag, förklaras andra behandlingen avslutad
efter det att diskussionen avslutats.
Diskussion.
Ltl Danne Sundman

Herr talman! Som jag sade i första behandling så tycker vi från obunden samling att införandet av alkolås skulle vara en åtgärd för att motverka rattfylleri.
Det är en sakfråga som vi i olika former har drivit på sedan 2004. Vi tycker
att det skulle vara synd att nu förkasta den här framställningen i dess helhet.
Däremot är vi eniga med övriga partier och med lagutskottet om att det är fel
att införa det bara för en viss typ av lastbilar och inte för alla.
Det skulle vara skäl att i det här skedet införa alkolås för persontransporter, i taxin och bussar där man har människor i lasten. Det är mycket enkelt
att göra det. I framställningens 6 d § 1 mom. första meningen sägs: ”De fordon som den som söker trafiktillstånd ska använda i yrkesmässig trafik ska
senast tre månader efter beviljat trafiktillstånd vara försedda med alkolås”.
I den meningen skulle vi efter yrkesmässig trafik lägga till: för personbefordran. Då blir det; ”ska använda i yrkesmässig trafik för personbefordran ska senast tre månader efter beviljat trafiktillstånd vara försedda med
alkolås”. Då skulle man uppnå att samtliga trafiktillstånd som beviljas, eller
linjetrafiktillstånd enligt samma lag som gäller personbefordran, där skulle
man ställa de här kraven i det här skedet.
Detta kommer jag att föreslå i detaljbehandlingen förutsatt att lagtinget
röstar för mitt första förslag och det är att läggas landskapsregeringens framställning till grund för behandlingen, vilket jag, herr talman, härmed föreslår.
Vtm Gun-Mari Lindholm

Herr talman! Jag ber att få understöda ltl Sundmans förslag.
Talmannen
Diskussionen är avslutad. Under diskussionen har ltl Danne Sundman understödd av
vtm Gun-Mari Lindholm föreslagit att framställningen ska läggas till grund för ärendets
fortsatta behandling.
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Ärendets sakliga behandling avbryts därför och beslut fattas med anledning av ltl Danne
Sundman förslag. Jag ber de följande talarna inskränka sina uttalanden till det väckta
förslaget. Begärs ordet? Diskussion är avslutad.
Omröstning kommer att verkställas. De som omfattar att lagutskottets betänkande
kvarstår som grund för behandlingen röstar ja. De som anser att framställningen ska
läggas till grund för behandlingen röstar nej.
Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd. Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja.
Majoritet för ja. Lagtinget har beslutat att lagutskottets betänkande kvarstår som grund
för behandlingen.
Nu fortsätter ärendets sakliga behandling. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Talmannen konstaterar att utskottet föreslagit att lagförslaget måtte förkastas och att
beslut om förkastande fattas först vid ärendets tredje behandling. Lagförslagets andra
behandling är avslutad.
Andra behandling
6

Ny styrning av Ålands polismyndighet
Lagutskottets betänkande (LU 25/2010-2011)
Landskapsregeringens framställning (FR 29/2010-2011)
Ltl Jörgen Strands m.fl. lagmotion (LM 4/2010-2011)
Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Även i detta ärende kan
det läggas förslag om att framställningen eller lagmotionen ska läggas till grund för behandlingen.
Diskussion.
Ltl Roger Jansson

Herr talman! Vi har informerats här i lagtinget under behandlingen av det
här ärendet att inom polisen, polisdelegationen och landskapsregeringen har
det förts årslånga diskussioner om förändring av organisationen, tillsättande
av polisstyrelse och flera andra åtgärder för att få vår polismyndighet att fungera så effektivt som möjligt, inom ramen för givna resurser.
Landskapsregeringens framställning var begränsad till denna del. Den gäller huvudsakligen tillsättande av polisstyrelse. Därför valde vi för vår del att
lägga en kompletterande lagmotion så att även organisationsfrågorna skulle
kunna lösas relativt snabbt.
Lagutskottet har i behandlingen valt att säga nej till polisstyrelse av dem
motiverade underlag. Det godkänner vi, visserligen med det långa tänder,
men vi accepterar att en polisstyrelse nu inte kommer till stånd. Inte minst
eftersom man inom polismyndigheten och personalen tycker att det finns
många oklarheter i sammanhanget.
Däremot när det gäller organisationen av polisen, som idag styrs av 1 § i
polislagen som landskapsregeringen i sin framställning inte öppnade, så finns
det en stor enighet inom organisationen att det här borde ha varit gjort redan.
Det bör göras snarast. Någon möjlighet till det finns inte utan att ändra 1 § i
lagen som ganska detaljerat reglerar polisens organisation. Det sägs: ”verksamheten bedrivas inom en ordnings-, brottmåls- och kansliavdelning”. Det
är bekymmersamt. Det innebär att utan lagändring kan man inte göra de här
förändringarna och därmed förbättra polisens arbetsklimat och verksamhet
såsom också revisorerna har understrukit att är nödvändigt. Därför föreslog
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vi i lagmotionen att man skulle stryka de här detaljreglerna i 1 § när det gäller
organisationen och ge landskapsregeringen fullmakten att i en förordning
närmare bestämma om polisens organisation.
Såsom jag ser det kommer en ny framställning att tidigast kunna träda i
kraft 2013, om långt över ett år. Det är väldigt olyckligt för polisen på Åland
om man får en sådan situation att man inte kan göra de här organisatoriska
förändringarna nu i början på 2012. En förändring som alla är överens om att
behöver göras, inte minst internt är man överens om det, vilket är glädjande
och samtidigt lite ovanligt att man är så pass ense, såsom vi nu är informerade om åtminstone.
I anledning av detta, herr talman, och den tidsutdräkt det kommer att innebära om vi inte gör som vi föreslår när vi nu har chansen, så föreslår vi att
motionen läggs till grund för den fortsatta behandlingen. På det sättet kan vi
godkänna möjligheten till organisationsförändring, som nästa landskapsregering ska ge sitt välsignade åt i en förordning.
Medan till de övriga delarna av lagmotionen avser vi inte att föreslå att den
godkänns. Där böjer vi oss inför lagutskottets behandling helt och hållet. Man
kan föra ett resonemang kring varför inte lagutskottet har tagit den uppkastade bollen för organisationsreformen. Vi sitter inte med i lagutskottet så vi
har inte något svar på det. Vi har hört att man kanske i den brådska som var i
behandlingen av det här ärendet inte särskilt ägnat det här så mycket tid. Nu
har vi chans i plenum att möjliggöra den här organisationsförändringen.
Tack.
Ltl Danne Sundman

Herr talman! Som ersättare i lagutskottet har jag haft nöje, höll jag på att
säga, att närvara under delar av behandlingen av den här framställningen.
Det har nog inte varit ett nöje på det viset. Det har framgått vilket hastverk
den här framställningen är och vilka brister det finns i hanteringen av Ålands
polismyndighet. Det spär tyvärr på mina farhågor som jag hade i remissdebatten.
Nu är det som det är. Man får konstatera att det här inte har lyckats. Det är
verkligen motiverat att den här framställningen förkastas, för det finns
många saker som är direkt felaktiga och olämpliga. Detta t.ex. att en minister
ska vara ordförande, det kan skapa oönskade bindningar, samt formuleringen
om kompetensen hos styrelsen. I någon mån skulle det ha retts upp med
lagmotionen som moderaterna har lämnat in. Men det är lika bra att man får
fundera på detta ett varv till.
Sedan finns det också mycket andra oklarheter om polismyndigheten som
har kommit fram inte bara i hörandet kring detta utan också i andra höranden i lagtingets utskott. Det står klart för var och en att det här är någonting
som man måste ta på större allvar. I remissen sade jag att det här måste anses
vara en av de viktigaste verksamheter som vi har under självstyrelsen. Då
måste man hantera det på ett seriösare sätt.
När det gäller brister i lagstiftningen så är det som ltl Roger Jansson
nämnde att man har en organisation fastställd i lag och inte kan ändra den
utan att ändra lagen. Till den delen så ber jag att få understöda ltl Roger
Janssons förslag om att vi skulle göra den ändringen nu. Jag understöder
också att lägga lagmotionen till grund för behandlingen. Vi har också erfarit i
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hörandet att det finns ett färdigt förslag. Det är bara trycka på knappen. Det
som behövs är att man får den här förordningsfullmakten.
Sedan finns det också andra brister som är relevanta i den här framställningen. Man har inte heller tillräckliga förordningsfullmakter att utfärda direktiv och andra tillämpningsbestämmelser, som polisen behöver för att göra
sitt arbete. Den förordningsfullmakten är jätteviktig att få till så att man kan
hjälpa polismyndigheten med de regelverk som de efterlyser för att göra sitt
arbete. Likaså där är arbetet långt gånget, men de har fallerat på bristen på
förordningsfullmakt i polislagen. Det kan vi tyvärr inte reda upp här, men det
måste ha absolut högsta prioritet redan för den här regeringen, det kan man
inte ens lämna till nästa regering. Det måste finnas på det nya lagtingets när
man kommer den 1 november. Men det här kan vi i alla fall hjälpa till med.
Det är synd, när det finns en polismyndighet med en personal som verkligen
vill göra sitt jobb på ett seriöst och korrekt sätt, att man inte kan lyssna på
dem och hjälpa dem i större utsträckning. Gjort är gjort, nu försöker vi åtminstone med den här detaljen, tycker jag. Tack.
Talmannen
Ärendets sakliga behandling avbryts eftersom understött förslag har kommit om att
lagmotionen ska läggas till grund för behandlingen.
Ärendets sakliga behandling avbryts därför och beslut fattas med anledning av ltl Roger
Janssons förslag. Jag ber de följande talarna inskränka sina uttalanden till det väckta
förslaget. Begärs ordet?
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Förslaget att man skulle ändra på 1 § och göra det möjligt för
landskapsregeringen att i landskapsförordningen skriva bestämmelser om
den här organisationen är säkert en bra idé. Men det är ändå lite lösryckt ur
ett större sammanhang.
Polisen är indelad i en ordningspolisavdelning, kriminalavdelning och en
administrativ avdelning. Så sägs det paragrafen. Det här handlar mer om
praktiska frågor för polisen. Man är anställd vid kriminalavdelningen eller
ordningsavdelningen och då blir personalresursen inte tillräckligt flexibel.
Man försöker inom polisen att använda sin personal flexibelt att de som jobbar inom kriminalen kan hoppa in inom ordningspolisen osv. Man menar att
den nuvarande bestämmelsen försvårar och så är det säkert. Men det är ändå
en del i ett större sammanhang som är mera betydelsefullt.
Talmannen
Nu måste vi inskränka oss till förslaget om vad som är grund för behandlingen. Sedan
fortsätter den allmänna debatten, beroende på hur den omröstningen utfaller.
Ltl Barbro Sundback

Grund för behandlingen är väl den här motionen och förslaget att vi ska rösta
om punkt ett.
Talmannen
Nu gäller det att uttala sig om framställningen ska vara grund eller motionen ska vara
grund.
Ltl Barbro Sundback

Det här övergår min formalistiska kapacitet.
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Talmannen
Sådan är proceduren.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Jag tycker att det är befogat att lägga den här motionen till
grund för behandling. Det här må vara en lösryckt detalj. Men efter att
jag har hört i utskottet, som jag inte kan inte yppa här, vilka följder det
har för polismyndigheten att det här inte kan göras så är jag beredd att
göra vad man kunde tycka är ett undantag i normalt parlamentariskt arbete. Det här gör att det får följder för utredningar och vissa brott som vi
säkert alla här vill prioritera att kan utredas och att polismyndigheten
kan använda sina resurser som man vill för att göra jobbet på bästa sätt.
Därför är jag för att vi tar den här vägen för att göra det här snabbt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Jörgen Strand, replik

Varför den här motionen bör ligga till grund så för mig är det här ren
praktisk politik. Kan man göra en organisationsförändring så kan man
bättre nyttja resurserna. Bekymret idag är att kategorier som barnskyddsärenden, drogärenden och liknande inte får tillräckligt med resurser och man kan inte göra förändringar i organisationen. För mig är
den frågan hemskt enkel.
Talmannen
Behandlingen avbryts för att fatta beslut om vilket dokument som ligger till grund för
behandlingen. Jag upprepar: Ltl Roger Jansson, understödd av ltl Danne Sundman, har
föreslagit att lagmotion nr 4/ 2010-2011 ska läggas till grund för ärendets fortsatta behandling.
Omröstning kommer att verkställas. De som omfattar att lagutskottets betänkande
kvarstår som grund för behandlingen, röstar ja. De som anser att lagmotionen ska läggas till grund för behandlingen röstar nej.
Kan omröstningspropositionen godkännas?
Ltl Danne Sundman

Herr talman! Jag ber om öppen omröstning i detta behjärtansvärda ärende.
Ltl Roger Jansson

Herr talman! Jag ber att få understöda förslaget om öppen omröstning.
Talmannen
Öppen omröstning har begärts och vunnit understöd och kommer således att verkställas. Jag ber ledamöterna Sjölund och Gunell att biträda vid rösträkningen.
Upprop.
Omröstningen har givit vid handen; 18 ja-röster, 8 nej-röster och 4 frånvarande.
Majoritet för ja. Lagtinget har beslutat att lagutskottets betänkande kvarstår som grund
för behandlingen.
Diskussionen fortsätter.
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Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Jag tycker att det har varit intressant den här mandatperioden
att sätta sig in i polisens arbete och deras organisation. Trots att jag har varit
med så länge med i lagtinget så har jag inte känt till verksamheten särskilt
väl. Av olika skäl har jag varit på flera, tre eller fyra, studiebesök hos polisen
den här mandatperioden. Jag var där på besök alldeles nyligen. Jämfört med
det första besöket till det besöket som jag gjorde så sent som igår, så tycker
jag att det ändå har skett en stor förändring. Personalen är nu fulltalig, kompetensen är hög och det lär vara en följd av att det är svårt att få jobb för poliser på fastlandet, åtminstone jämfört med här. Man kan visa upp en välutbildad och kompetent poliskår. Det verkar också mer harmoniskt på arbetsplatsen. Man ser att man har klarat av alla de anmälningsärenden som man hade
2010. Det finns ett nytänt hopp i organisationen om att det ska bli bättre.
Det finns däremot ingen som gråter över att det här förslaget om en ny styrelse förkastas. Man önskar sig en större klarhet styrelsens roll och det har
inte landskapsregeringen lyckas med den här gången. Det allra viktigaste är
att man tar det på allvar som sägs att det behövs en byrå för säkerhetsfrågor
där man skulle handlägga sådana ärenden. Polisbyrån skulle syssla med förvaltningsfrågor som rör polisen. Det föresvävar den här regeringen åtminstone ibland att det skulle vara möjligt att vi har ett sådant system där
lagtinget och landskapsregeringen fattar beslut, lagstiftar och ger pengar åt
myndigheterna och sedan sköter de sig själva. Men det är nog en förhoppning
som inte är realistisk. Det måste finnas en myndighet som har det övergripande ansvaret för alla politikområden. Nu har man haft en person anställd
men det verkar inte ha fungerat fullt ut i alla fall. Här krävs det nya tag.
Det andra som också är klart är att polisen behöver mera resurser för att
klara sitt mycket omfattande arbete. Man har tre inrättade tjänsten, men
pengarna för de tjänsterna är redan strukna i 2012 års budget vad jag förstår.
Jag tycker att lagtingsledamöterna inte ska klaga på polisens effektivitet om
man inte ger finansiering för de tjänster som vi här har inrättat.
Herr talman! Jag hoppas att vi snart tar ställning till en ny lag. Då borde
det finnas en organisation, nu finns det inte förslag till en ny organisation. Nu
finns det inte information om vad polisstyrelsen de facto ska syssla med, hur
den ska vara sammansatt och att det också ska finnas en byrå på landskapsförvaltningen som har det övergripande ansvaret. Tack, herr talman.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman. Saken börjar bli ganska utagerad. En viktig fråga är
att man tycker att Åland polismyndighet ska ha en styrelse. Det är en
ganska central fråga. Jag önskar få bekräftat av ltl Sundback om hon
tycker att man ska göra på det sättet? Man klagar mycket på att den här
lagen är dålig. Ser man vad ÅHS-styrelsen ska göra och hur arbetsbeskrivningen är gjord där så är det inte så stor skillnad. Det mesta finns
kanske med här. Det är ett stort problem och man kanske kan lära sig av
misstaget så att man inte flera gånger bara ska komma med polisstyrelselag, utan man måste också har helheten med. Det var alldeles för lite,
polisen har inte grepp om hur man har tänkt. Det räcker inte att man
skjuter fram en bonde, man måste göra betydligt mera drag.
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Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Jag är av samma uppfattning. Att rycka i en lösryckt bit
som man har gjort förvirrar alla parter ännu mera eftersom vi ännu inte
har fått se en ny organisationsmodell som alla inblandade parter är
överens om. Jag tror att det är väldigt grundläggande. Sedan kommer de
här olika organen, deras ansvarsområden och hur de ska se ut och de
måste allt förankras i lagstiftning och andra författningar. Vi är överens.
Ltl Åke Mattsson, replik

Kanske till den punkten. Kanske man väldigt snabbt måste få igång en
organisationsförändring när det gäller polisen så att de kan gå vidare. Så
att vi inte på Åland ska stanna i den formen som det är just nu, att man
kan jobba likadant som man gör i Finland, Sverige och i andra närregioner. Just nu stoppar lagstiftningen det. Olyckligtvis har vi just röstat
bort möjligheten för polisen att ganska snabbt organisera om sig, vilket
de facto är ett stort problem. Men i övrigt känns det som att vi har en
samsyn. Jag tror att de flesta i lagtinget tycker att polisen ska ha en bra
organisation.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson

Herr talman! Jag kände en viss frustration redan förra gången det här ärendet var uppe. Av den lite röriga behandlingen som vi hade i inledningen av
det här ärendet så blev inte frustrationen på något sätt mindre.
Det som väckte min förvåning, som jag nämnde förra gången, var att vi
hade en drogdebatt där samtliga partier var ense om att någonting behöver
göras så fort som möjligt. Personella och ekonomiska resurser fanns de facto.
Alla partier var eniga om att få en sådan styrning på polisen att man prioriterar det här arbetet. Därför tyckte jag att det var beklagligt när vi kunde konstatera att lagutskottet förkastade den här framställningen. Det har jag ingenting att säga om för framställningen innehöll många fel och brister. Men jag
såg ltl Roger Janssons förslag som att här finns det en möjlighet, precis på
samma sätt som ltl Åke Mattsson sade att man snabbt kunde få till stånd organisatoriska förändringar.
Det är klart att man kan tycka som ltl Barbro Sundback att det är lösryckt
ur sitt sammanhang. Men som jag såg den så finns det två alternativ. Vi försöker göra det här och få någonting att hända så fort som möjligt, i stället för
tomt prat ut i luften om hur viktigt det är så skulle vi också se till att vi får något att hända. Det andra alternativet är att tiden går och tyvärr valde majoriteten att låta tiden gå.
Jag tycker, herr talman, att jag höll ett ganska sansat anförande trots min
ännu större frustration den här gången.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman. Jag begärde mest replik för att ge mitt stöd till ltl Anders Erikssons anförande. Det är beklagligt att man låter prestige och
byråkrati gå före, fast man har möjlighet att ge en snabb och enkel
struktur och öppna vägen framåt för polisorganisationen. Det var en bra
analys av situationen just nu.

157

Däremot kan jag hålla med om felaktigheterna i polislagen, den är
inte komplett. Den kanske inte borde heta polislagen. Jag vet inte om
den är direkt felaktig, utan den kanske saknar delar. Kan ltl Eriksson
förtydliga vad det är som är konkret fel i lagen, som inte lagmotionen
rättade till?
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag uppfattade ltl Roger Janssons förslag att det enbart var 1 § som man
ville lägga till grund för behandlingen. När det gäller de fel och brister
som finns inom framställningen och som lagutskottet har listat så har
jag inte någon avvikande åsikt i förhållande till vad lagutskottet kom
fram till. Även om man inte skulle ha satt sig in i det här ärendet så förstår man att det innehåller ganska många fel när en liberal ledd regering
lägger ett sådant här förslag av en liberal minister och en liberal utskottsordförande inte finner någon annan lösning än att man måste förkasta framställningen. Jag vill egentligen inte lägga mig i krånglet desto
mera. Jag såg att det fanns ett halmstrå här. Samtliga partier säger, åtminstone på drogdebatterna att vi måste få polisens verksamhet att fungera på bästa sätt när det gäller bekämpningen av droger. Där tror jag
att ltl Åke Mattsson och jag också är mycket överens.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! Där är vi helt överens. Det var meningen med ltl Roger Janssons förslag att det bara var 1 § som skulle läggas till grund för
den fortsatta behandlingen. Den enda anledningen till att jag skrev på
den här motionen var en ändring på 1 §. Det fanns andra förslag som
kom också, de försämrade inte lagframställningen, det var mera det att
lagutskottet skulle kunna titta på olika alternativ. Men det var viktigt att
få 1 § öppnad så att man skulle kunna jobba med den här.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det hör till ovanligheterna att man replikerar länge när man är helt enig
i grund och botten.
Det som gör mig lite bekymrad är att allmänhetens förtroende för politikerna minskar med den här typen av agerande. Alla partier ställer ena
veckan upp och säger att det här vill vi göra någonting åt, det här ska vi
kämpa för och nu ska vi ta krafttag. Första ärendet som kommer på lagtingets bord där man faktiskt kan visa att man kan göra någonting så gör
man ingenting, utan man bara sitter och gäspar och låter det går. Det
tycker jag är väldigt, väldigt beklagligt. Sedan finns det förstås prestige i
det, nu kom förslaget från fel håll här i slutkanten och då kan man inte
omfatta det. Det är tydligen åländsk politik idag. Det är synd
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman

Herr talman! På de flesta spaanläggningar finns det kallvattenbassäng med
nästan iskallt vatten som man kan gå och doppa sig i. En sådan bassäng
borde vi ha här i Ålands lagting när det kommer upp sådana här ärenden och
uppstår sådana här situationer. Skulle det finnas en sådan bassäng så skulle
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jag nu gå och doppa mig för att kyla ner mig. Jag ska inte nämna det ordet
som rätteligen beskriver mina känslor just nu.
Om man först sitter på en debatt och tycker att polisens resurser måste
kunna användas bättre för att motverka användningen av droger och införsel
på Åland, om man generellt tycker att barnskyddsärenden och familjevåldsärenden borde kunna utredas på ett effektivare sätt och man sedan inte ger
den här förordningsfullmakten så att polisen kan ändra sin organisation, då
blir jag minst sagt upprörd bästa kollegor. Jag är upprörd på brottsoffrens
vägnar, som är drabbade av brotten och inte bara på polisens vägnar. Att vi
inte kan låta polisen ändra sin organisation så att de kan utnyttja sina resurser effektivare. Det är detta som det handlar om. En förordningsfullmakt är
ingen stor sak. Vi skriver inte ihop en förordning här ute i aulan, utan vi ger
en förordningsfullmakt och sedan skriver landskapsregeringen en förordning.
Jag bara säger; under de 32 dagar som är kvar fram till valet ska ni inte prata
om att ni är bekymrade över polisens resurser om ni inte är beredda att göra
den här förändringen. Det handlar inte om att polisen måste få mer resurser.
Det handlar om att de måste få använda resurserna på ett sätt som de själva
har tagit reda på, tänkt ut och har färdigt bara att sjösätta, om de skulle ha
rätt att göra det. Jag vill inte höra något i den här valrörelsen från den här
majoriteten som röstade mot den här lagmotionen att man bekymrar sig över
det här. Däremot de som stödde att vi skulle lägga den här motionen kan
prata om det. Tack för mig.
Ltl Harry Jansson

Herr talman! Det finns vissa frågor som är oerhört svåra att handlägga. Förslaget om en polisstyrelse visade sig vara både dåligt underbyggt, dåligt förankrat och svarar inte mot de krav som vi bör kunna ställa på en fungerande
polisförvaltning i dagens läge.
Jag och mina kollegor i centergruppen skulle säkert kunna tänka oss en
snabb lösning här via förordningsfullmakt om vi skulle veta att detta är den
salomoniska lösningen som öppnar alla dörrar. Men under lagutskottets behandling har denna fråga inte varit föremål för direkt behandling. Ni må säga
att utskottet inte har skött sina åligganden, men den har inte varit aktuell.
Och varför det? Ärendet har till största delen koncentrerat sig just på frågan
om polisstyrelsen eller inte i detta skede och bristen av den heltäckande verksamheten som vi måste kunna ha på Åland idag. Med det menar jag bristerna
vad gäller anvisningar och till och med vanliga tolkningar av gällande lag. Det
är därför som vi från centerns sida har ställt oss bakom önskan om att förkasta framställningen och få fram ett helhetspaket. Det är ofrånkomligt att
den så kallade tillsynsmyndigheten, en oberoende instans, finns med i helhetspaketet. Vi tror inte att en förordning idag, utan att ha helhetsbilden klar
för sig, är en bra lösning. Därför valde vi i centergruppen att lägga lagutskottets betänkande till grund för den fortsatta behandlingen. Jag tror inte heller
att det skulle vara bra att i valperiodens sista minuter gå in för det här och
sedan ha en ny landskapsregering som ska ta det politiska ansvaret för utformningen av förordningen. Nog är det smartaste för oss alla att det är den
kommande landskapsregeringen som bär det politiska ansvaret för denna åtgärd.
Jag har naturligtvis fått lite stick från oppositionen under resans gång att
kansliminister Roger Eriksson inte har klarat av denna fråga och varför inte
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centern har varit hårdare. I vår koalitionsregering har vi haft polisstyrelsen
på bordet i ett års tid ungefär. Vi har levt i tron om att den här frågan var
djupt förankrad inom polisen. Det var en stor överraskning för oss när vi
inom lagutskottet fick reda på att det endast har funnits två dagars betänketid
för polisledningen att ta ställning till förslaget om en polisstyrelse. I ljuset av
det var också valet att medverka till förkastande av framställningen rätt enkelt. Tack, herr talman.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Ltl Harry Jansson kallade regeringssamarbete för kollision
och det är bra. Det är rätt benämning det. Särskilt när man försöker
frånta sig i regeringsansvaret från centerns sida i den här frågan. Nog
visste man precis hur det låg till med den här framställningen. Det här
är en efterkonstruktion. Nu handlar det här inte om polisstyrelsen eller
den uteblivna fullmakten för tillämpningsanvisningar. Det handlar om
en förordningsfullmakt som möjliggör att polisens organisation kan
ändras. Det är ett arbete som finns klart. Det har lagutskottet och finansutskottet erfarit där de sitter representanter både från både centern
och liberalerna. Det är inga hemligheter, det kan inte heller vara någon
nyhet, i så fall har ni missat att informera varandra på gruppmötet. Det
var det som vi lät bli att göra nu. Polisen får vänta ytterligare på att
kunna använda sina resurser på ett bättre sätt. Det drabbar brottsoffren
i sista hand, förutom de poliser som är frustrerade över att man inte kan
göra sitt arbete som man gärna vill göra. Jag får beklaga om man inte
förstod vad man röstade om, vilket är uppenbart.
Ltl Harry Jansson, replik

Om min minnesbild stämmer så har ltl Sundman delvis tagit del i lagutskottet av förslaget om en polisstyrelse. Varför väckte inte ltl Sundman,
med denna frenesi han visar här i salen i elfte timmen, förslaget om att
gå förordningsvägen? Då hade i utskottet haft en chans att ta en fördjupad diskussion om det hela och naturligtvis höra de sakkunniga utgående från det perspektivet. Jag vill upprepa att i och med att det inte har
diskuterats vare sig på utskottets eller på de hördas vägnar, så därför
känns detta lite som att ta det från luften i sista minuten. Det känns inte
rätt att ägna sig åt lagstiftning på det sättet.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Skulle det handla om några jordbrukspolitiska behjärtansvärda saker då skulle det inte vara något problem att ta det här ur sitt
sammanhang. Eller hur? Det här tas inte ur sitt sammanhang. Den här
viktiga informationen som jag använder nu, och som jag delvis har ändrat ståndpunkt om, fick jag i finansutskottet efter lagutskottets behandling. Då måste man kunna ändra sig och skrida till verket snabbt när vi
får en begäran från våra myndigheter att agera, så att de kan agera och
förbättra sin verksamhet. Det här är en stor brist som måste läggas till
rätta. Det handlar de facto om liv eller död. Vad väljer ni?
Ltl Harry Jansson, replik

Herr talman! Jag ber att få tacka ltl Sundman för nu satte han fingret på
den brännande punkten. Under en annan utskottsbehandling, inom ra-
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men för finansutskottets behandling av revisorernas berättelse år 2010,
har det framkommit nya omständigheter. Sedan begär ltl Sundman att
vi på basen av ett pågående utskottsärende ska ta ställning i en helt annan fråga. Det är lite mycket begärt att vi ska agera lagstiftare på basen
av vad som har framkommit under ännu inte offentliga sammanhang i
ett annat utskott. Lite skärpning, om vi får be!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Jörgen Strand, replik

Herr talman! Jag ställer inte upp i val, det här är inget valfråga för mig
och det är ingen prestigefråga. Men de facto, polisdelegationen har i tre
års tid med lantrådet, kansliministern, representanter för centern, socialdemokraterna, moderaterna och obunden samling jobbat med den här
frågan. Nu är det färdigt utrett, det finns ett färdigt förslag på att sjösätta den inre organisationen som inte har något med styrelsen eller polisbyrån att göra. Man skulle sköta barnskyddsärenden, narkotikabrott
och liknande på ett effektivare sätt, och då kommer beskedet att vi inte
ändrar det här när vi skickar lagen om styrelsen för att det står skärgårdsenhet i den. Landskapsregeringspartierna är rädda för det inför valet. Det är det som är fakta. Det har kansliminister själv sagt. Sakfrågan
fick komma i andra hand. Det var viktigare att skärgårdsenhet stod kvar
i lagen. Det tycker jag är sorgligt. För mig är barnskyddsärenden och
narkotikaärenden viktigare.
Ltl Harry Jansson, replik

Jag kan inte stå här och svara för ministern. Kansliministern borde förstås själv vara närvarande i den här frågan. När man hör ltl Strand så är
det bara att beklaga att kansliministern och hans tjänstemän inte har
lyckats förmedla den information som Jörgen Strand säger att ha varit
på bordet så länge. Det är också att beklaga, i och med att vi hörde en
samlad polisledning inklusive polisfacket, att ingen förde fram denna
typ av argumentation och motiveringar inför utskottet. Ni begär att majoriteten i denna sal, på basen av en separat hantering, skulle agera lagstiftare. Vi köper inte den typen av lagstiftningsarbete. Även om vi, som
jag sade inledningsvis i mitt huvudanförande, delar målsättningarna
med en sådan reform.
Ltl Jörgen Strand, replik

Herr talman! Jag har också ställt mig frågan som ltl Harry Jansson tog
upp, varför man inte har framfört det här. Man fick inte tillfälle. Det
handlade bara om styrelsen och polisbyrån. Men det känner inte jag till,
vi har inte representation i utskottet. För mig känns det som en prestigefråga från er om en fråga som för mig är behjärtansvärd utgående från
barnskyddsärenden, narkotikafrågor och andra frågor. Det är någonting
som har gått duktigt fel i den här hanteringen, det måste vi väl vara
överens om ltl Harry Jansson? Förslaget till inre organisation finns färdigt, det är man nöjd med och det är förankrat ända ner till fotfolket
inom polisen.

161

Ltl Harry Jansson, replik

Tack, herr talman! Ja, återigen, ifall allting var klart så är det bara att
beklaga att man inte valde att lyfta de här frågeställningarna inför lagutskottet, så att vi i lugn och ro hade kunnat diskutera de här aspekterna.
Jag förstår att Jörgen Strand gärna vill att en lagmotion ska ligga till
grund för ärendets behandling. Men vi vet ju alla att det finns ett helhetsansvar och det måste vi ta som lagstiftare. Skulle man ha läst lagmotionen så hade de som är hörda kunnat lyfta vad som helst. Utskottet
hade ju på inget sätt förbjudit någon av de sakkunniga att under hörandet lyfta olika aspekter. Det är tvärtom, man kan inte begära att vi som
utskottsmedlemmar ska styra dem som vi hör i en viss riktning. De hörande måste fritt få föra fram de saker man önskar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Roger Jansson, replik

Talman! Nu tror jag inte mera på vad jag hör. Det står visserligen i utskottsbetänkande att lagtinget har den 8 juni 2011 inbegärt lagutskottets
yttrande över framställningen, vilket är en ofullständig information.
Lagtinget har den 8 juni 2011 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen och över lagmotionen. Utskottet har visserligen behandlat
lagmotionen så att man berättar vad det står i den och så föreslår man
att den ska förkastas. För att citera lagutskottsmedlem Harry Jansson så
säger han att man inte har behandlat, man har inte diskuterat och man
har inte hört sakkunniga när det gäller organisationen, alltså huvudförslaget i lagmotionen, som man har fått remitterad till sig för att behandla enligt lagtingsordningen. Svaret är nu att man inte har behandlat
det! Man säger att de sakkunniga kunde ha tagit upp det om de hade velat. Det är ju lagutskottets uppgift att behandla de ärenden som man får.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Harry Jansson, replik

Det är lite pinsamt att upplysa en lagtingsveteran som Roger Jansson
om att när man kallar sakkunniga till ett utskott i detta parlament så informeras de på förhand om vilka ärenden som ligger till grund för hörande i ett utskott. Det är klart att utskottssekreterare har informerat
dem vilka ärenden som ska behandlas och hört vilka omständigheter de
sakkunniga vill lyfta fram. Återigen, det är upp till dem som man hör
som ska lägga fram sina synpunkter. Det är klart att lagmotionen har utagerats i och med att vi då har diskuterat polisstyrelse. Men nu pratar vi
om en omorganisering av hela polisförvaltningen och den frågan har vi
inte diskuterat.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Jag tycker att det här är ett ärende för talmanskonferensen
att utreda om det har gått till på det sätt som lagutskottsmedlem Harry
Jansson nu här redogör för oss. Att ansvaret för behandling eller i det
här fallet icke behandling av ett ärende som är remitterat till utskottet
nu ska läggas på de hörande, som Harry Jansson här säger. Det är na162

turligtvis felaktigt. Det är utskottets sak att tillse att de ärenden som vi
ifrån den här salen skickar till utskottet ges en sakenlig behandling. En
sådan behandling att utskottet också här kan svara på frågor angående
hur man har tagit ställning till de olika förslagen som finns i det ärendet
som har remitterats till utskottet. När det gäller lagmotionen som är ett
tungt dokument i lagutskottet så var organisationsfrågan i 1 § den viktiga. Är det sant som ltl Harry Jansson här har sagt åt oss att det har
man inte behandlat?
Ltl Harry Jansson, replik

Roger Jansson insisterar att utskottet skulle ha behövt lägga lagmotionen till grund för behandling, vilket han låter påskina. Medan det är
framställningen som utgör grunden. Är det som så att polisexperten, ltl
Danne Sundman, visste det här i samband med sitt besök i utskottet då
kunde han som ersättare ha lyft de här frågorna, om han visste om att
det fanns ett parallellt paket som vi i lagutskottet inte fick information
om. Det är bra om oppositionen samspelar om ni sitter på bättre underlag och mera information om ett visst ärende. Ni ska inte vara blyga
med att föra fram det i utskottet. Tvärtom, lyft det. Ni kan ju faktiskt
diskutera med oss, inte är vi främmande individer bara för att vi representerar ett annat parti. Det är synd att vi nu i sista stund ska tvingas ta
en diskussion om något som redan är utagerat.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Folke Sjölund

Herr talman! Jag tycker delar av den här debatten nog har farit över breddarna ganska ordentligt. Det kan vara skäl att återgå till en lite mera saklig behandling.
Framställningen som lades av landskapsregeringen behandlade frågan om
polisstyrelse, dvs. hur styrningen av polismyndigheten ska ske. Det nuvarande systemet med polisdelegationen har visat sig att inte vara särdeles
ändamålsenligt och bra. Man vill ersätta det med ett mer effektivt styrinstrument.
Det här hänger också väldigt mycket ihop med hur organisation och administrationen i övrigt av myndigheten ska se ut. Det finns de facto utarbetat ett
mycket brett underlag i landskapsregeringen som egentligen i princip innehåller alla de här bitarna som behövs.
Om vi börjar med den politiska styrningsbiten det som i framställningen
kallas för polisstyrelse, sedan kan man alltid diskutera hur den är sammansatt. Följande är den interna organisationen av polismyndigheten. Hur ska
man knyta ihop landskapsregeringens nivå med polismyndighetens nivå? Det
betyder att det måste finnas någon på tjänstemannanivå inom landskapsregeringens myndighet som hanterar de här frågorna. Det är detta som det rör sig
om.
Att lagmotionen kom med förslag, om att man skulle göra en ändring av 1 §
för att snabbare förordningsvägen kunna påverka myndighetens interna organisation, är sedan en annan sak. Önskvärdheten om det tror jag att vi kan
vara tämligen överens om. Jag ser att den här biten också hänger ihop med
den politiska styrningsbiten och också organisationen av polisbyrån. Det är
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egentligen ett paket. Det här finns. Det finns ett brett utredningsmaterial av
alla de här bitarna i landskapsregeringen.
Nu valde landskapsregeringen att komma fram med en av de här bitarna
och det kan man också alltid diskutera.
Det som jag absolut vänder mig emot är att nu påstår framförallt ltl Sundman att omständigheten, att man inte löser upp 1 § som den är nu och ger
den omedelbara förordningsfullmakten till landskapsregeringen, att det på
något vis skulle rasera den operativa polisverksamheten. Man står här och
vädjar angående drogbrott och barnskyddsärenden. De brotten kommer att
skötas precis på samma sätt även fortsättningsvis. Inte ändrar ju den här saken, som vi diskuterar här, någonting av det. Polisen har sina uppgifter. Polisen kommer att fortsätta med brottsbekämpning på alla nivåer. Att blanda in
den biten i den här diskussionen så menar jag att här svämmar det vatten
över alla breddar. Vi ska hålla en saklig diskussion på den här punkten.
Jag kan hålla med om och beklaga att den framställning som landskapsregeringen kom fram med tyvärr var för begränsad. Den borde ha innehållit betydligt mera. Men vi få leva med det nu. Det finns ett brett utredningsmaterial och det finns förslag utarbetade på hur det här systemet i stort sett skulle
se ut. Som ltl Strand här framhöll så finns det tankar på den interna organisationen i myndigheten. Det gedigna materialet ska naturligtvis ligga till
grund för en fortsatt beredning av det här ärendet. Det kan mycket väl systematiseras ihop nu, till och med av den här regeringen, för att finnas färdigt
att ta över av följande landskapsregering och mycket snabbt läggas fram på
lagtingets bord. Tidsutdräkten behöver inte vara väldigt stor. Vi har redan
väntat länge på den saken. Om det nu mognar fram på det här sättet, att vi får
en bra slutprodukt, då kan det vara värt att vänta några månader till.
Ltl Danne Sundman

Herr talman! Jag vill säga till ltl Sjölund att jag inte påstår att det här raserar
polisens verksamhet när man inte tog beslutet att lägga lagmotionen till
grund. Däremot raserar det möjligheterna att genomföra organisationsförändringen som polisen vill göra för att kunna göra ett effektivare arbete och
kunna använda sina resurser effektivare. Det raseras härmed, fram till en tidpunkt då lagtinget återkommer och tar ett sådant beslut. Sedan ska förordningsbeslut tas osv. Det kunde vi ha gjort här idag. Att ge förordningsfullmakten skulle inte ha varit någon stor sak. Men, det har gått prestige i det
här, förslaget kom från fel håll och då gör man så här. Inte bara polismyndigheten och dess anställda drabbas utan också i slutändan brottsoffren. Det är
bara att beklaga, så fungerar politiken tydligen.
Sedan vill jag säga till det som ltl Harry Jansson sade när det gäller min
roll i lagutskottet, jag är för det första bara en ersättare. Jag har varit med
sporadiskt under det här ärendet. Jag har inte varit med under alla delar. Jag
har varit med när någon ledamot har bett mig. Jag kan väl inte åläggas något
huvudansvar för hur lagutskottet har agerat. Däremot stöder jag betänkandet
att framställningen ska förkastas till den del det handlar om polisstyrelse, för
det var inte genomtänkt.
Informationen beträffande bristen på förordningsfullmakt för att ändra
organisationen hade lagutskottet under sin behandling. Det har varit känt sedan länge. Det står ju i handlingarna att den bristen föreligger. Det som är
nytt och som lagutskottet inte visste, som jag vet nu, är bristen på förord-
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ningsfullmakt för att utfärda bestämmelser och tillämpningsanvisningar. Vad
som också kom ut från den utskottsbehandlingen är ytterligare motiv för att
få den här ändringen gjord. Därför agerar jag väldigt tydligt och stöder ltl Roger Janssons förslag. Nu vet jag. Man ska ju som lagtingsledamot agera så
som rätt och sanning bjuder som det står i 9 §. Nu vet jag mycket mera. Det
här är en allvarlig sak. Det är någonting som man gärna vill ha, därför var jag
beredd att göra det. Inte kan man stå här i lagtingets talarstol om man ska
agera såsom rätt och sanning bjuder och säga att lagutskottet inte visste det
här. Då måste det bero på att man inte själv har varit på lagutskottets möten.
Eller så beror det på någonting annat.
När man även lyssnar på ltl Roger Janssons replikrunda angående motionen, att lagutskottet inte verkar ha behandlat motionen tillräckligt så det enda
rätta, bästa kollegor, i det här skedet, är att begära ett nytt betänkande från
lagutskottet. Så får man titta på den här saken och behandla motionen. Jag
har den uppfattningen att den har behandlats. Man kanske kommer till att
det här är rätt väg att gå, att ge förordningsfullmakten och vänta med resten,
men ge en tydlig order till landskapsregeringen att snabbt komma med resten.
Herr talman! Jag föreslår att lagtinget begär ett nytt betänkande från
lagutskottet enligt 53 § 2 mom. lagtingsordningen. Det kan man åtminstone
inte rösta emot.
Ltl Folke Sjölund, replik

Herr talman! Om vi börjar med att lagutskottet inte visste om att det
saknades förordningsfullmakt för att utfärda direktiv, så det stämmer
inte alls. Det här var lagutskottet väldigt medveten om. Det här visste vi.
Men, vi kunde ju inte ta det till behandling eftersom de paragraferna
inte fanns öppnade i framställningen. Det ingår ju i lagstiftningens
grundförutsättningar, inte får utskottet öppna paragrafer som inte finns
med i landskapsregeringens framställning.
Ingenting raseras när det gäller polisens verksamhetsförutsättningar.
Ingenting raseras, Danne Sundman! Möjligheterna till snabba förändringar begränsas något, men ingenting raseras.
Ltl Danne Sundman, replik

Talman! För historieskrivningen är det bra att vi ni vet att ltl Folke
Sjölund säger att lagutskottet visste om det här, medan lagutskottets
medlem Harry Jansson säger att man inte visste det. Det är ju så som
Sjölund säger, man visste om det här.
Sedan när det gäller att paragrafen var öppen eller inte, i motionen
var ju paragrafen öppnad. Det är ju motionen som vi har på bordet.
Motionen var en handling i lagutskottet. Man kunde ha lagt motionen
som grund för behandlingen och föreslagit att 1 § skulle ha godkänts av
lagtinget och resten skulle ha förkastats. Lagutskottet hade den möjligheten. Så det är absolut inte något argument för att inte göra det här.
Vad som raseras eller inte, så om man har organisationen klar för sig
och man vill göra det här, då raserar man ju möjligheterna att ändra tills
man i november-december kommer med den här framställningen. Sedan är det ytterligare lagstiftningskontroll kvar. Det är den värdefulla tid
som jag inte vill ge bort. Jag vill göra det här nu.
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Ltl Folke Sjölund, replik

Nej, jag ltl Sundman, det är inte så att 1 § räcker för att ger förordningsfullmakt för de här direktiven. Det finns i andra paragrafer. Vi är inte
eniga om användandet av begreppet att rasera saker och ting. Att rasera
något betyder för mig att det är något bestående som man förstör.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Om man inte ger den här möjligheten nu så ger man inte
den här möjligheten. Då har inte polismyndigheten den här möjligheten.
Det är nu bra om lagutskottet får titta på det här på nytt och kanske
överväga att göra så som har föreslagits, om det behövs hörande osv och
återkomma. Att begära ett nytt betänkande är synnerligen motiverat i
det här fallet så att vi inte gör bort oss, vilket jag påstår att lagtingets
majoritet nu har gjort när man inte tog tillfället i akt att reda upp det
här.
Däremot är det också bråttom med den här förordningsfullmakten för
tillämpningsanvisningarna och direktiven. Men det är inte lika bråttom.
Det viktiga är att polisen får möjlighet att genomföra organisationsförändringen så att man med de resurser man har kan göra ett bättre arbete som man vill göra. Varför inte hörsamma Ålands polismyndighets
vilja och göra den här ändringen? Ska det vara så svårt?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Olof Erland

Herr talman! Jag har tidigare redogjort för lagutskottets bevekelsegrunder
när det gäller vårt förslag att förkasta framställningen och motionen. Jag tror
att jag tidigare citerade ett ställe i utskottsbetänkandet; ”lagutskottet ställer
sig inte negativ till en polisstyrelse”. Det är en grund för det vidare arbetet
som ska göras i landskapsregeringen. Det var också en motivering till att man
skulle låta landskapsregeringen fullfölja en bredare reform. Både från en del
av dem vi hörde och från annat håll fanns det tankar på att vi måste ha en tillsynsmyndighet, vi måste ha klara riktlinjer för en polisbyrå eller serviceenhet
som finns i dag och vi måste i det sammanhanget se över polisens interna organisation. Vi visste att det fanns synpunkter på den interna organisationen,
vilket då inte landskapsregeringens framställning egentligen behandlade.
Däremot fanns det en passus i lagmotionen om förordning. Om det sedan i
betänkandet inte står att lagmotionen remitterades samma datum som framställningen så är det ett tekniskt förbiseende. Självklart behandlade vi både
framställningen och motionen när vi hörde sakkunniga för då fanns de dokumenten som grund för vår behandling.
När det gäller fullmakt att ge tolkningar av lagstiftningen och tillämpningsföreskrifter så är det ett område där lagarna bör kompletteras, så att vi liksom
inrikesministeriet kan ge auktoritativa tolkningar. I och för sig har lagutskottet den rollen att ge auktoritativa tolkningar. Men det blir oansenligt att föra
lagar till lagutskottet för tolkning i löpande operativa polisfrågor. Jag tycker
att diskussionen skjuter över målet eftersom alla verkar vara överens om att
polismyndigheten är viktig, att man måste klara ut huvudmannaskapet och
att man måste se på den interna förvaltningen och lagstiftningen. Det är ett
arbete som kanske försenas någon tid i och med att vi nu har val och det ska
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komma en ny landskapsregering. Vi vet att det här är förberett och att det
finns underlag för att gå vidare. Man kanske sedan får tänka sig en remissrunda med lite längre tid.
Detta med möjligheten att utfärda tillämpningsföreskrifter den omständigheten blev känd redan när vi behandlade det så kallade ordningspaketet
här i lagtinget för kanske drygt ett år sedan. Ingenting av det som har sagt
stämmer. Lagutskottet har behandlat det här och gjort en bedömning utifrån
de sakkunniga som vi har hört. Av de sakkunniga som vi har hört så har det
funnits åsikter av olika slag när det gäller den inre organisationen, huvudmannaskapet, resurserna och allmänt om polisen. Den här framställningen
berörde huvudmannaskapet där allt pekar på att man ska gå vidare med polisstyrelsen. Så kommer det att bli om väljarna vill och ger sitt stöd till de partier som driver de här frågorna vidare.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Jag tycker att det här var ett balanserande och analyserande inlägg, likaväl som lagutskottmedlem Folke Sjölunds anförande.
Man får en helt annan bild av lagutskottets behandling än den som gavs
av utskottsmedlem Harry Jansson här tidigare. Det var det som jag reagerade på. Därför gjorde jag också noteringen om att inte lagtinget har
inbegärt lagutskottets yttrande över motionen. Jag förstod naturligtvis
att det var ett tekniskt fel. Jag vill gärna ha det bekräftat, för att få citera
en annan medlem i lagutskottet som sade att ni inte har behandlat, inte
diskuterat, inte hört sakkunniga när det gällde organisationen, det som
finns i motionens 1 §. Förstod jag utskottsordförande rätt så var det en
felaktig information som vi fick här i plenum.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Jag kan inte bedöma om informationen var felaktig eftersom man då måste tolka vad som menas. Jag sammanfattar det så
här; vi hörde sakkunniga från landskapregeringen och olika företrädare
för myndigheten. Då diskuterade vi egentligen helheten. Till grund för
vår behandling i utskottet låg framställningen som i huvudsak behandlar polisstyrelse och huvudmannaskap samt lagmotionen som gick utöver det när det gällde 1 §, åtminstone detta med organisationen. Det var
vi fullt medvetna om. Jag berörde det i remissen och sade att det här får
man se över när det gäller om det ska vara en minister som leder styrelsen och när det gäller organisationen. Vi kom fram till att vi inte går in
på en sådan utskottsbehandling. Däremot var alla de här frågorna på
bordet i diskussionerna vid hörandet.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Jag tackar för det belägget av felaktigheter i det uttalande
som vi här hörde tidigare. Det upprörde faktiskt mig som mångårig lagstiftare och parlamentariker. Jag fick just information om att i de skriftliga kallelserna till de hörande ingick båda ärendena. Därmed var de hörande kallade också för att uttala sig om 1 § i lagen och den eventuella
ändringen av det. Jag är nöjd med de här beskeden, tack.
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Ltl Olof Erland, replik

För protokollets skull kan jag säga att jag inte har sagt att någon annan
har kommit med felaktig information. Jag har försökt tolka hur jag ser
på det. I utfrågningen har jag haft hela polisverksamheten i fokus, särskilt eftersom utskottet har behandlat många polisärenden, vi har diskuterat med många företrädare enskilt och sedan gjort studiebesök. Vi har
nog, enligt min mening, sett hela polisstyrelsen som ett ärende som föranleds av den här framställningen om huvudmannaskapet inklusive
lagmotionen.
Jag är övertygad om att vilken landskapsregering som än sitter fram
till valet och efter valet så kommer den här frågan tillbaka till lagtinget
med ganska klara riktlinjer. Det finns redan underlag för det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Gun-Mari Lindholm

Talman! Jag vill understöda det lagda förslaget av ltl Danne Sundman om att
begära in ett nytt betänkande från lagutskottet.
Talmannen
Under diskussionen har ltl Danne Sundman föreslagit att det ska begäras in ett nytt betänkande i ärendet från lagutskottet. Detta förslag har understötts av vtm Gun-Mari
Lindholm. Den sakliga diskussionen kommer därför att avbrytas för att ta ställning till
det lagda förslaget. Önskar någon uttala sig om den saken?
Diskussionen avbryts. Omröstning verkställs.
Omröstningspropositionen ställs på det sättet att de som röstar för fortsatt saklig behandling röstar ja. De som röstar för att begära in ett nytt betänkande från lagutskottet
rösta nej. Kan omröstningspropositionen godkännas?
Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja.
Majoritet för ja. Det betyder att den sakliga behandlingen fortsätter.
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Talmannen konstaterar att utskottet föreslagit att lagförslaget måtte förkastas och att
beslut om förkastande fattas först vid ärendets tredje behandling. Lagförslagets andra
behandling är avslutad.
Andra behandling
7

Ny kommunalskattelag
Näringsutskottets betänkande (NU 8/2010-2011)
Landskapsregeringens framställning (FR 30/2010-2011)
Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen av de i betänkandet ingående lagförslagen.
Diskussion. Ingen diskussion.
Detaljbehandlingen vidtar. Föreläggs förslaget till kommunalskattelag i sin helhet. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagens andra behandling är avslutad. Ärendets andra behandling är avslutad.
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Talmannen
Det har framkommit ett behov av ett gruppledarmöte. Talmannen förslår att vi ajournerar oss till kl. 15.00 för att vi i lugn och ro ska kunna behandla en stor och viktig fråga.
Talmannen
Plenum fortsätter.
Första behandling efter bordläggning
8

Ny landskapslag om hälso- och sjukvård
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 15/2010-2011)
Landskapsregeringens framställning (FR 28/2010-2011)
Ärendet bordlades 12.9.2011. 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 Carina Aaltonen

Herr talman! Min kollega Camilla Gunell har begärt att få tala nu, men jag
kan tyvärr inte säga var hon har dröjt nu. Därför har jag gått upp här och talat
för att se om hon kan komma in i salen. Jag tror att det har varit gruppmöte.
Det skulle vara bra om ltl Camilla Gunell kommer in i salen så att hon kan få
framföra sina åsikter när det gäller ny landskapslag om hälso- och sjukvård.
Ltl Sirpa Eriksson

Herr talman! Jag kom också hit för att vänta på ltl Gunell. Jag kan också säga
några ord om ÅHS-lagen som jag har behandlat i utskottet. Jag tänker inte
prata om hela utskottets betänkande. Jag bara berör några viktiga paragrafer.
Först om tandvården. Det är bra att landskapsregeringen avser att utarbeta
en framtidsstrategi för mun- och tandvården. Som det är nu så har alla barn
och ungdomar under 25 år samt patienter som är prioriterade på grund av
sociala eller medicinska skäl rätt till ÅHS tandvård. Därutöver har ÅHS personal, i mån av möjlighet, rätt till ÅHS tandvård. Om det blir tider över.
Utskottet har kunnat konstatera att informationen om vem som har rätt att
gå till ÅHS-tandvård är bristfällig och når inte brukarna. I morse tittade jag
på ÅHS hemsida där det bara stod att man kan få ÅHS tandvård på grund av
sociala eller medicinska skäl. En medborgare kan inte hitta om den har rätt
till tandvård på grund av sin sjukdom eller sitt funktionshinder. Detta är naturligtvis inte bra och måste snarast åtgärdas.
Utkomststödstagare kan få betalningsförbindelse till ÅHS-tandvård från
kommunens socialkansli. Det är inte en automatisk rättighet för en medborgare, utan det kräver aktivt sökande från klientens sida eller aktiv information från socialarbetarens sida. Det är bra att de fattigaste på Åland har rätt till
kostnadsfri ÅHS-tandvård via socialen, men de måste också få information
om denna rättighet.
Jag vill sedan informera er om utskottets val om att ta bort begreppet hemsjukhusvård. Det gäller den nya 38 § som var 40 § i landskapsregeringens
framställning. Hemsjukhusvård i riket är hemsjukhusavdelning dit man blir
inskriven som patient och får vården i sitt hem av ambulerande vårdpersonal.
Utskottet kunde konstatera att vi på Åland redan har motsvarande service till
våra invånare genom hemsjukvården. De problem som begreppet hemsjukhusvård för med sig var outredda i framställningen. Patienten hade som in169

skriven inom ÅHS kunnat drabbas av förlust av de kommunala- och FPA:s
rättigheter. I nuläget har de som är svårt sjuka och bor hemma med hjälp av
hemsjukvård dessutom rätt till hemhjälp, personlig hjälpare, färdtjänst för
handikappade och närståendestöd för anhöriga. Personalen har också rätt till
FPA:s vårdbidrag samt andra FPA:s ersättningar. Som inskriven patient i
hemsjukhus hade patienten kunnat förlora alla dessa rättigheter. Naturligtvis
borde motsvarande service ha ordnats och bekostats av ÅHS. I riket är detta
inte något problem då social- och hälsovård bekostas av kommunerna. Men
hos oss är det rätt så strikta gränser vem som betalar vad. För patienten är
det mer fördelaktigt med nuvarande system. Om man dock vill införa hemsjukhusavdelning på Åland så måste ÅHS-lagen kompletteras så att patienten
fortsättningsvis har sina sociala rättigheter kvar.
Sedan har utskottet gjort förtydligande om att skolhälsovården och studerandehälsovården ska ha hand om det förebyggande arbetet inom sin verksamhet mot tobaksrökning. Detta är säkerligen ingenting nytt, utan ingår i
skolhälsovårdarnas arbetsuppgifter.
Som information vill jag berätta att i riket hade skoltandvården för ett par
år sedan ett större projekt med tobaksförebyggande åtgärder. Tandläkaren eller tandsköterskan gav ett frågeformulär till varje elev på nian om rökning.
Sedan informerade personalen eleven om munskador som eleven redan hade
fått eller kommer att få på grund av rökningen. Resultatet av detta projekt var
att 20 procent av rökarna slutade att röka och en mindre mängd elever började röka. Denna typ av information kan säkerligen också ges på Åland då
tandvården träffar varje elev.
Utskottet kunde konstatera att rättigheterna som 43 § i lagframställningen
ger patienterna inom ÅHS, om medicinsk rehabilitering, gäller inom hela
ÅHS. Det är ju en jättebra nyhet för alla patienter. Tack, herr talman.
Ltl Camilla Gunell

Herr talman! Det är några saker som jag gärna vill säga med anledning av
den nya ÅHS-lagen.
Jag har haft möjligheten att sitta i styrelsen för ÅHS den senaste mandatperioden, de senaste åren. Det har varit mycket givande och intressant.
En fråga som vi har behandlat i styrelsen i samband med tagandet av det
nya reglementet är hur sammanträdena ska gå till och vilka som har tillgång
till att delta i ÅHS-möten. Vi hade en diskussion tidigare medan också fackföreningarnas representanter deltog i mötena. Förutom de sju ledamöterna i
styrelsen var det tolv övriga personer som satt med vid mötena. Det kändes
ibland lite svårt att diskutera fritt med en sådan här besättning. Det som
gjorde mig besviken var att man tog beslutet om att utestänga de fackliga representanter men vi fortsättningsvis ska alla övriga tjänstemän vara kvar under styrelsens sammanträden, dvs. åtta övriga personer sitter med jämte styrelsen på sju personer. Det är förvaltningschefen eller den blivande hälsosjukvårdsdirektören, chefsläkaren, vårdchefen, ekonomichefen, personalchefen, förvaltningssekreteraren samt landskapsläkaren och ministern för socialoch hälsovårdsfrågor. Ibland är även andra inbjudna relevanta gäster med.
Det här hoppas jag att man framöver kan diskutera nyttan av. Jag upplever
inte att alla dessa människor är relevanta att delta i mötena när styrelsen fattar beslut. Dessutom måste det vara oerhört kostsamt eftersom mötena ändå
brukar bli 3-4 timmar med mycket, mycket högavlönade tjänstemän. Nu är
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det till och med reglerat i lag vem som har rätt att närvara vid ÅHS styrelsemöten.
Jag inser att det kommer att gå igenom. Men jag ställer min önskan till
nästa styrelse för ÅHS att kanske resonera annorlunda om hur behovet faktiskt ser ut och vilka som är relevanta i beslutsfattandet för de ärenden som är
aktuella.
Den andra frågan gäller de ekonomiska konsekvenserna av den här lagstiftningen. Det är ganska oklart, efter både landskapsregeringens framställning och utskottets behandling, hur mycket man bedömer att den här nya lagen kommer att kräva i tilläggsresurser om den ska efterföljas såsom den är
tänkt. Jag fick en siffra från utskottet att det ändå rör sig om mellan 2 till 20
nya tjänster och då är överhuvudtaget inte tandvården inkluderad i det.
Jag skulle gärna vilja veta lite mera om hur man har tänkt att den här lagen
ska förverkligas i praktiken? Hur ska besluten tas? Hur ska ÅHS veta när man
ska förverkliga vad de olika paragraferna föreskriver. Enligt vilken tidtabell
ska det ske? Jag antar att det här arbetet ska göras successivt. Det blir i alla
fall lite oklart för mig hur det här ska skötas med tanke på att hälso- och sjukvårdsplanen som styrinstrument för verksamheten försvinner. Man måste
helt enkelt utgå ifrån att landskapsregeringen beslutar hur saker och ting ska
skötas och tilldelar ÅHS de resurser som det kräver.
Den tredje saken som jag vill nämna är att jag stöder ltl Aaltonens reservation i frågan. Särskilt viktigt för oss, det kan inte ha undgått någon, är förstås frågan om allmän tandvård. Det är vår strävan och mål att fatta beslut
om att ÅHS ska ha allmän tandvård och sedan successivt förverkliga detta enligt en given plan. Tack, herr talman.
Ltl Ulla-Britt Dahl, replik

Tack, herr talman! Jag ser inte att den här lagen utesluter de fackliga representanterna. Om styrelsen vill kalla medlemmarna från facken så har
de också yttranderätt i så fall. I och med att man reglerar det i reglementet så har de möjlighet att påverka genom sitt samarbetsorgan. Jag stödde också ltl Gunell i den här frågan. Jag ansåg att facken borde vara
kvar. Jag kan inte säga att lagen utesluter att man kan kalla in de fackliga representanterna och de kan ha sin yttranderätt precis som alla
andra.
Ltl Camilla Gunell, replik

Skillnaden är att den övriga ledningsgruppen, landskapsläkaren och ministern, har rätt att delta i styrelsemötena medan facken inte har rätt
utan de kan komma om styrelsen så önskar. Det här är en väsentlig
skillnad tycker jag. Visst kan man skapa andra organ för arbetsplatsdemokratin och hur det ska fungera. Framförallt ställer det här helt andra
krav på beredning av ärenden, som nu i mycket högre grad måste gå via
samarbetskommittén. Det är ju ett organ som ännu inte fullt ut är etablerad och har inte heller riktigt hittat sina former och rutiner mellan
parterna.
Ltl Ulla-Britt Dahl, replik

Tack, herr talman! När jag har funderat på hur mycket facken egentligen
har yttrat sig, under de fyra år som jag har varit med, så är det verkligt få
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uttalanden som har gjorts. Det kan hända att de har uttalat sig mera tidigare.
Ltl Camilla Gunell, replik

Den där repliken förstod jag överhuvudtaget inte, eftersom ltl Dahl var
den enda som stödde mig i detta att facken skulle ha rätt att sitta kvar.
Nu säger hon att facken ändå inte sade någonting så vad gjorde de där
egentligen? Jag förstår inte riktigt ltl Dahls åsikt i den här frågan. Nu
blev det ändå så eftersom majoriteten röstade mot den här möjligheten.
Så nu är facken borta.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Folke Sjölund, replik

Herr talman! Jag vill att ltl Gunell redogör för socialdemokraternas
tandvårdsreform. Hur mycket kostar det? Hur ska det finansieras? Vilken konsekvens har det för de privata tandläkarna här i samhället?
Ltl Camilla Gunell, replik

Den allmänna tandvården ska bekostas precis på samma sätt som vi bekostar cancervården och övriga operationer och behandlingar som den
åländska befolkningen har behov av. Precis på samma sätt.
Majoriteten kommer här med en lag som medför en utökning på 20
tjänster, om den ska levas fullt ut, hur ska det då finansieras? Det är ingen som berättar det heller. Naturligtvis ska tandvården finansieras på
exakt samma sätt som all annan hälso- och sjukvård.
Ltl Folke Sjölund, replik

Herr talman! Jag bara konstaterar att jag inte har fått svar på en enda av
mina frågor. Jag konstaterar samtidigt att egentligen har socialdemokraterna ingen uppfattning om vad det kostar, ingen uppfattning om
finansieringen och ingen uppfattning om konsekvenserna för de privata
tandläkarna.
Ltl Camilla Gunell, replik

Jag har en klar uppfattning om att allmän tandvård tillhör den nordiska
välfärdsmodellen. Den finns i alla andra nordiska länder. Allmän tandvård är eftersträvansvärt och det är en klar vilja att ha det också i landskapet Åland. Jag förstår att ltl Folke Sjölund inte vill ha allmän tandvård, det respekterar jag. Men han har själv kommit till lagtinget med en
lag, med 20 ofinansierade tjänster, så kanske jag skulle kräva att ltl
Sjölund går upp här och redogör för var de pengarna ska tas ifrån.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! Det var närmast frågan om styrningen av ÅHS och
när den ska träda ikraft. Styrningen av ÅHS kommer i allt högre grad att
framgå av budgeten. Man måste ha mycket tydligare budgetskrivning i
framtiden än vad man har just nu. Utgående från det och framtidsplanerna som finns i budgeten så kan man bilda sig en uppfattning när
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olika skeden träder i kraft. Det är ganska uppenbart att det mesta som
skrivs i den här lagen är sådant som är pågående. Men man har konfirmerat tidigare praxis med den att det är en helt ny lag som har trätt
ikraft.
Ltl Camilla Gunell, replik

Jag har förstått att budgeten ska vara det enda styrinstrument. Kanske
ltl Mattsson känner till hur det fungerar på andra håll och andra orter?
Är budgeten det enda instrumentet som styr myndigheternas utövande
över hälso- och sjukvård? Är det lagen och budgeten och däremellan
inga andra styrinstrument? Vi får väl se hur det blir, kanske det fungerar
kanske det inte fungerar. Är det så att det kommer ett behov av ett ytterligare styrinstrument så får man väl ta upp det och göra den förändringen.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! Ja, det finns alla möjligheter att komma med en ny
lagstiftning. Det finns redan behov av att se över den här. Vi har också
lagt med en sådan klausul i lagstiftningen där vi uppmanar landskapsregeringen att göra en utvärdering på hur det fungerar. Kanske man konstaterar då att det inte riktigt räcker till. Vi har i utskottet erfarit att det
ska vara tillräckligt att man har en budget. Reglementet finns ju som
också har en tydligare roll nu, där har man tagit upp hur den inre organisationen ska fungera och sedan har vi en helt ny lag.
Ltl Camilla Gunell, replik

Min uppfattning är att den social- och hälsovårdsplan, som vi hittills har
haft, inte har varit ett bra styrinstrument. Den behöver givetvis utvecklas. Jag tror inte heller att lag och budget kommer att vara tillräckliga
styrinstrument från myndigheten gentemot ÅHS och för att också fungera som ett relevant instrument för tillsynen.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Ltl Sjölund vill veta hur socialdemokraterna ska finansiera den
allmänna tandvården. Jag undrar hur ltl Sjölund ska finansiera det? Eller vill
ltl Sjölund inte ha allmän tandvård? Det skulle vara ärligare att säga vad ltl
Sjölund riktigt vill. Vi förstår att det blir billigare om man inte har allmän
tandvård.
Vår utgångspunkt är att det är ganska orättvist som det är nu. Allmän
tandvård är en oerhört viktig hälsopolitisk och hälsofrämjande åtgärd. Det visar erfarenheterna bland annat från Finland. För 40-50 år sedan var det inte
ovanligt att alldeles unga människor var tandlösa. Det har förändrats genom
förebyggande arbete, egenvård och mycket upplysning. Vi kommer väl alla
ihåg när tandtrollen gjorde sin entré. De hade en stor betydelse för att befolkningens tandhälsa skulle bli bättre. Det allra viktigaste är att ha förebyggande
tandvård för alla människor. Alla ska kunna gå, åtminstone en gång i året, till
tandläkaren för en undersökning och utredning och för vissa åtgärder som
inte är alltför omfattande. Det där finns ju klart reglerat och man har erfa-

173

renheter från Sverige och Finland. Det är inte svårt att införa något som är
minst samma som i riket.
Tand- och munhälsovården har förbättrats oerhört. Det är ju bara att gratulera dem som har det. Nu och då kommer det fram effekter av det här som
man kanske inte tidigare har känt till. Man tror ju till och med nu att det
finns en förebyggande effekt mot demens. Tänderna skickar hela tiden signaler upp till hjärnan när man tuggar. Den här aktiviteten är också stimulerande för hjärnan. Det återstår väl att se om man hittar flera sådana effekter.
Det är väl ingen här som inte tror att allmän tandvård är bra för ålänningarnas hälsa?
Socialt har det också väldigt stor betydelse. Det finns en framgångsrik expert på Karolinska sjukhuset som gjorde sig en mask, en lös gom, där hans
tänder var förstörda. Han skulle bli intervjuad i TV och hade satt gommen på
sig. Han kom dit som den expert han var och reportern reagerade så kraftigt
så att hon spontant sade; ”nej, det går inte, vi kan inte visa det i TV ”. Jag vet
från arbete med utsatta människor, bland annat i Litauen, att om man inte
har tänder eller väldigt dåliga tänder så är det väldigt socialt hämmande. Det
är säkert svårare att få jobb och det är säkert svårare att bli tagen på allvar.
Utseendet och friska tänder idag är en av de framgångsegenskaper som är bra
att ha. Därför är det så djupt orättvist att de som inte har råd ska drabbas så
här kraftfullt när vi inte har allmän tandvård.
För oss är det en rättighet och en solidaritetsfråga, att alla ska ha den här
rätten. Nu vill man göra den till en kostnadsfråga och att socialdemokraterna
för en överbudspolitik. I det här skedet hade vi önskat att man från lagtinget
klart och tydligt hade tagit ställning till att man ska införa allmän tandvård.
Vi har förstått att själva förverkligandet sker via budgeten. I det sammanhanget får man utreda kostnaderna och i vilken takt man inför den här reformen.
Detta mellan de privata och det offentliga, när man går till privat tandläkare så får man göra avdrag via FPA. Sedan har vi infört det kommunala avdraget. År 2009, det här är alla sjukdoms kostnader, uppgick avdraget till 8
miljoner. Det är avdraget, själva skatteeffekten är just 1,5 miljoner som kommunerna står för. Hur mycket av detta som är tandläkarräkningar vet ingen.
Jag antar att det kan vara en ganska betydande del, för de här räkningarna är
betydligt högre än vanliga hälso- och sjukvårdsräkningar. Inför man allmän
tandvård så är det alldeles klart att man ska ta bort avdragsmöjligheten från
den kommunala beskattningen. Det betyder att kommunerna skulle tjäna på
den här reformen.
Längre än så här kommer vi inte med den här frågan. Man får hoppas att
nästa regering har större förståelse för befolkningens behov av mun- och
tandvård.
Herr talman! I morse satt jag och läste i rikslagens förarbeten. Där finns
oerhört mycket kunskap och fakta. Jag kom till ett stycke som handlade om
hälso- och sjukvården i Sverige. Det som fångade mitt intresse var hur kommunerna i Sverige har ordnat hälso- och sjukvården för äldre och personer
med funktionshinder. Det gäller inte bara för personer som bor i särskilt boende utan också för dem som bor hemma. Där har kommunerna ansvar för
hälso- och sjukvården. Men de flesta kommunerna har via avtal, som de slutit
med landstinget, kommit överens om att det är landstingen i Sverige som
sköter den här biten. Det är alltså inte kommunernas egen personal. Dessa
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avtal kan säkert se lite olika ut i praktiken. Här har vi en modell som vi borde
titta på när det gäller att försöka reda ut förhållandet mellan ÅHS och kommunerna. Dessutom är det så i Sverige vad gäller äldre och personer med
funktionshinder att landstingskommunen ansvar dock alltid för läkarvården.
Det är så som jag och socialdemokraterna länge har försökt säga. Så tycker
jag faktiskt också att det är på Åland idag, att läkarvården ska alltid ÅHS stå
för.
Därför, herr talman, tycker jag att det är väldigt svårt att omfatta socialoch miljöutskottets förslag, 37 §, att Ålands hälso- och sjukvård ska tillhandahålla läkartjänster vid de offentliga institutionerna för äldre som finns i
landskapet. Det måste ju omfatta alla äldre, inte bara de som är på institution.
Herr talman! Jag kommer i de avgörande behandlingarna att föreslå att
det här stycket stryks. Vi skulle istället lägga till ett klämförslag och uppdra åt
landskapsregeringen att avtala med kommunerna om att ÅHS även ska ansvara för vården av äldre och personer med funktionshinder som bor hemma
eller i särskilt boende. ÅHS ansvarar dock alltid för läkarvården. Det här är
säkert inte någonting som man gör i en hast. I mångas medvetande finns att
det är omöjligt, att det inte går att skilja på det ena och det andra och det är
så svårt. Men avtal är faktiskt en ganska praktisk och flexibel metod att besluta om hur ansvaret ska skötas. I stan har vi faktiskt diskuterat den här
modellen också. Jag tror att det skulle vara en framkomlig väg.
Till sist, herr talman, har jag en fråga till ministern. Det var tal här om medicinsk rehabilitering. För inte så hemskt lång tid godkändes en motion om
att de beslut som gäller för medicinsk rehabilitering skulle ändras, lagtinget
har fattat ett sådant beslut. Nu undrar jag om det faktiskt har gjorts? Är det
så att de som till exempel är inskrivna på Gullåsen eller någon annan institution har rätt till sådana hjälpmedel på samma villkor som alla andra? Den frågan riktar jag till minister Katrin Sjögren.
Ltl Folke Sjölund, replik

Herr talman! För att undvika alla missförstånd hävdar jag att vi har en
allmän tandvård redan. Den är visserligen inriktat på vissa specialgrupper. Det behövs utan vidare utvidgning av den. Skillnaden är att jag inte
är så övertygad om att det ska vara en generell rättighet.
Jag har fortfarande inte fått svar på mina frågor om vad merkostnaden är för det socialdemokratiska förslaget och vilka konsekvenserna är
för den privata marknaden.
Jag är också helt och hållet inne på möjligheterna om avtalsmodeller
inom de här sektorerna.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Den allmänna rättigheten allmän tandvård menar vi att är
en jämställdhetsfråga och en jämlikhetsfråga framförallt. Det måste vi
kunna betala. I Sverige kostar munhälsovården tre procent av de sammanlagda hälso- och sjukvårdskostnaderna.
Vad gäller de privata så har vi en väldigt hög kostnadsnivå hos våra
privata tandläkare. Om vi hade allmän tandvård så skulle de privata
konkurrensutsättas, vilket skulle vara till fördel för ålänningarna.
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Ltl Folke Sjölund, replik

Herr talman! Jag har uppfattat att det faktiskt finns en allmän tandvård
som ÅHS sköter och även har en prisnivå på. Det finns också normer för
vad FPA ersätter när det gäller den privata tandvården. Det där är en
iakttagelse som jag inte riktigt håller med om. Det är klart att tandvårdskostnader är höga, oberoende vem som gör dem.
Vi har från liberalernas sida en annan modell på det hela som skulle
säkerställa att de som verkligen behöver tandvård också får den till
överkomliga kostnader och i vissa fall utan egna kostnader.
Ltl Barbro Sundback, replik

Det skulle väl vara dags att förklara hur den modellen ser ut, och inte
bara hålla på att kritisera andra som med hugg och slag försöker få igenom någonting. Vi väntar med spänning. Men det blir väl som lasarettsfrukosten, att den torkar in.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sirpa Eriksson, replik

Tack, fru talman! Ltl Sundback får det att låta som att den som inte har
pengar inte kan gå till tandläkaren. Men så är ju inte fallet. Alla som är
fattiga på Åland kan gå via socialen och få gratis tandvård. Man får först
en betalningsförbindelse och sedan har man rätt att gå till ÅHStandvård. De fattigaste på Åland får gratis tandvård. Det är helt klart
sagt.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Socialdemokraterna tycker inte att tandvård ska vara fattigvård. Vi anser att det ska vara en laglig rätt för alla ålänningar.
Ltl Sirpa Eriksson, replik

Även de fattiga på fastlandet, fast det finns allmän tandvård, har inte ens
råd med den allmänna tandvården. De fattigaste har inte råd med allmän tandvård, även de måste gå via socialen.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ltl Sirpa Eriksson pratar kvalificerat strunt!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gun Carlson, replik

Fru talman! Visst tycker jag, och alla med mig i centern, att allmän
tandvård skulle vara bra såvida vi kunde ordna den. Vi ska komma ihåg
att vi delvis har allmän tandvård nu. Det måste vi vara eniga om. Vi ger
allmän tandvård åt alla barn och ungdomar under 25 år. Vi ger allmän
tandvård åt alla gravida. Vi har flera prioriterade grupper som får tandvård via ÅHS, inte helt gratis men såsom det är också på fastlandet. De
grupper som prioriteras är: Patienter med risk för blodsmitta, cytostatika behandlade patienter, gravida, psykiskt utvecklingshämmande, personer med betalningsförbindelser, personer som är rullstolsbundna,
personer som har Huntington, personer som är strålbehandlande, per-
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soner med reumasjukdomar, personer som är insulindiabetiker, nya
flyktingar, patienter i kö för hjärt- och protestransplantationer, Gulllåsenpatienter och patienter med remiss från läkare. ÅHS-personal fick
tandvård tidigare, inte nu längre.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, det tycks vara som om alla är för allmän tandvård förstår jag. Den
ena efter den andra säger att de är för allmän tandvård, men vi har nästan allmän tandvård. Eller att vi kan ha tandvården som fattigvård, då
fungerar det också för alla. Vi har en helt annan uppfattning. Det ska
vara en lagstadgad rättighet, såsom det är i Sverige, i Finland och i hela
Norden. Jag förstår inte varför vi inte ska kunna ha det så?
Ltl Gun Carlson, replik

Fru talman! Jag vill erinra om att i utskottets betänkande talade man
om att man inväntar en strategi som landskapsregeringen har lovat. Den
tycker jag att vi ska vänta på och tillsvidare vara nöjda. Vi har rätt god
täckning. Det läste ändå upp många viktiga grupper.
Det är inte så enkelt att man kan jämföra den svenska och finska
hemsjukvården och äldreomsorgen med Åland. Vi har så olika system.
Det blir inte rättvist om man jämför med Sverige heller. Det går inte,
inte så länge vi har det som vi har det att hemsjukvården sköter all sjukvård för patienter som är hemma eller i omsorgsboende. Det är institutionsvården som vi talar om i 37 § och ingenting annat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Vad jag ännu vill lyfta fram är avtalsmöjligheten. I säkert 15 år har jag
hört att det inte går att göra någonting. Lagen säger si och lagen säger
så. Det har hänvisats till lagen. Det saknas fantasi och flexibilitet i tänkandet. Jag pekade på en modell såsom man har gjort i Sverige. Den
som ansvarar där är kommunen, men vem som producerar är ju en annan sak. Också här kunde vi ha det så. ÅHS producerar tjänsterna, mottagarna bor på kommunala boenden eller hemma. På det sättet kan vi
garantera alla äldre eller personer med funktionshinder att de får den
hälso- och sjukvård som de har rätt till och behov, vilket den här lagen
gå ut på. För åtminstone ska väl hälso- och sjukvårdslagen gäller för alla
och inte bara för vissa grupper?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Roger Jansson, replik

Fru talman! När det gäller tandvården skrev landskapsregeringen i sin
framställning att man skulle göra en utredning om hur den kunde utvecklas för att täcka hela befolkningen. Utskottet har valt att gå ett steg
längre och skriver på sidan 4; " landskapsregeringen skall återkomma
med ett kompletterande lagförslag som tar ett helhetsgrepp på hela befolkningens behov av tandvård”. Vi har konstaterat i utskottet att det
inte inom ramen för lagtingets arbetsmöjligheter fanns någon möjlighet
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att bereda ett sådant ärende inför lagtinget. Därför finns det då inte
med. Det är nästa landskapsregering som måste komma hit med det.
Beträffande 37 § ” Ålands hälso- och sjukvård tillhandahåller läkartjänster vid de offentliga institutionerna för äldre som finns i landskapet” så sade ltl Sundback om det nya momentet att det är svårt för
henne att godkänna eftersom alla bör säkerställas läkarvård. Orsaken till
att det står så här är att alla andra säkerställs läkarvård via hemsjukvården. Det är bara dessa som bor på de här tre institutionerna som inte
säkerställs läkarvård. Därför den här formuleringen. Det är en nödvändig komplettering.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Utredningen som landskapsregeringen skulle göra om
tandvården har ju redan kommit för något år sedan. Men sedan stoppade det upp, sedan har man inte gjort någonting. Det har alltså inte varit en prioriterad fråga. Jag hör ju nu att den här regeringen inte kommer att komma med någonting. Däremot tycker jag att social- och miljöutskottet ska ha ett erkännande för den skrivningen som man har på
sidan 4. Det innebär i alla fall ett litet, litet steg framåt även om man inte
säger tillräckligt klart och tydligt att allmän tandvård ska införas på
Åland. Så det är mycket bra.
Ltl Roger Jansson, replik

Fru talman! Det är absolut inget litet steg som utskottet föreslår. Det är
en mycket väsentlig skillnad mellan det som landskapsregeringen skriver i sin framställning och det som utskottet skriver. Det som utskottet
skriver är väldigt konkret; ”att man ska komma fram med ett kompletterande lagförslag som tar ett helhetsgrepp på hela befolkningens behov av tandvård”. Det baserar sig också på det som ltl Sundback var
inne på, att se på modellen i Sverige. Jag kompletterar med att se på
modellerna i Danmark, Norge, Island och kanske också på andra länders
system och gör ett åländskt system som är bättre än det finska. Det är
fullständigt omöjligt, när vi får ett sådant här ärendet på bordet, att vi
skulle bereda ett sådant lagförslag som socialdemokraterna nu vill föreslå att vi ska inta i behandlingen. Det går helt enkelt inte. Lagtinget har
inte den rätten.
Jag vill gärna också ha en kommentar om 37 §. Jag tror att det baserar sig på ett missförstånd från Sundbacks sida om att den här formuleringen skulle betyda någonting annat än att det är de sista som nu är
utan läkarvård, som också skulle få det.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Vad gäller lagstiftningen om allmän tandvård så har inte
socialdemokraterna krävt att man skulle ha rett ut och föreslagit någon
förvaltningsmodell för det. Där finns det flera uppgifter för landskapsregeringen att göra på basen av det här. Av en del har den här lagen till
och med kallats en ramlag. Det är frågan om 40 § som är en bestämmelse om vilka som har rätt till tandvård idag. Den paragrafen skulle
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skrivas om så att den i stort sett hade samma lydelse som rikslagen. Sedan vet vi att allt som står i lagen är beroende av vilka pengar som tas
upp i budgeten eftersom det inte finns några andra styrningsinstrument.
På den där punkten överdriver ltl Roger Jansson socialdemokraternas
ambitioner. Vi har bara haft den ambitionen att få in en bestämmelse
om allmän tandvård, inte om hur och när den bestämmelsen ska förverkligas.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Katrin Sjögren, replik

Fru talman! Det verkar vara någon slags missförstånd om detta att man
inte bor på institution, utan man bor på omsorgsboende eller serviceboende, om man är funktionshindrad eller äldre. De har full access till den
offentliga hälso- och sjukvården. Blir man sjuk och t.ex. på serviceboende i Sund så kommer man med ambulans till akuten eller man beställer tid till hälsocentralen. Så fungerar det ju. Jag vet inte om jag missförstår någonting? Man har full access till den offentliga hälso- och sjukvården oberoende av var man bor.
När det gäller tandvården visade utredningar på fastlandet att de patienter som sökte tandvård vid hälsovårdscentralerna till största delen
kom från medelklassen. Man kunde konstatera att befolkningens behov
av tandvård inte utnyttjades i tillräcklig grad. Det var lite så som ltl Sirpa
Eriksson sade, även fast man har offentlig tandvård så de som lever på
marginalen och har det tuffast har inte ens råd med den offentliga tandvården. Ett besök kostar 7 euro, men ska man göra någonting så rasslar
hundralapparna iväg också i den offentliga tandvården.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Så det är lättare på Åland då för de fattiga när vi inte har
allmän tandvård? Är det den slutsatsen man ska dra ur resonemanget?
Nej, det läs på igen! I alla hälso- och sjukvårdsinstitutioner är det medelklassen som utnyttjar dem mest. Det är en del av att man har högre
utbildning och andra faktorer. Det är inte någon speciellt i det här fallet.
Men, läs lite mera i samma utredning om förbättringar av tandvården i
Finland generellt. Jag tycker att det där blir ett väldigt kontraproduktivt
resonemang. Jag är lite förvånad över att en hälso- och sjukvårdsminister pratar på det där sättet.
Minister Katrin Sjögren, replik

Fru talman! Det som jag försöker säga är att vi inte kan lappa och laga
hela systemet i alla fall. Det är ingenting som jag säger utan det kommer
fram i utredningen som landskapsregeringen har gjort.
När det gäller munhälsovården i Danmark så är det barn och unga
och vissa specialgrupper som har rätt till avgiftsfri kommunal tandvård
medan sjukförsäkringen täcker för vuxna. I Norge är det samma sak.
Den offentliga munhälsovården har barn och unga och vissa specialgrupper och klienter på institutioner rätt till medan merparten av de
vuxna är hänvisade till den privata sektorn. Jag har sagt, och där har jag
varit väldigt tydlig, att jag är fullt beredd att göra förändringar om det
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finns möjligheter för liberalerna att säga till om det under nästa period.
Men vi måste veta vad vi ska göra och vi måste också veta vad det kostar.
Vi kan ju inte föra in något i en lag och sedan inte tillsätta kraftigt med
resurser, för det är att luras.
Ltl Barbro Sundback, replik

Till det sista så tror jag att minister ska hålla en liten låg profil. Det finns
ingen kostnadskonsekvensanalys i hela det här lagförslaget. Vi har inte
haft en enda sådan lag vad jag vet under den här perioden. Det är klart
att den här reformen också kommer att kosta. Men det ska enligt ministern styras med budgetbeslut. Vi har många budgetskrivningar bara i
årets som skulle styra landskapets verksamhet. Mer än hälften av dem
kommer inte att verkställas. Det där blir nog komplicerat om man inte
har bättre underlag för sina reformer.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Minister Katrin Sjögren

Talman! Först vill jag den möta det om konsekvenser och ekonomiska verkningar i lagförslaget. Det har varit en uttalad målsättning från landskapsregeringen att nogsamt analysera t.ex. vad den sociala lagstiftningen får för ekonomiska konsekvenser. Det är inte helt lätt. Landskapsregeringen har gjort
allvarliga försök och har haft kommunikation med kommunerna och med finansavdelningen. Det som vi till exempel gjorde med barnomsorgslagen var
att vi finansierade delar av handikappservicelagen och utkomststödslagen
genom att vi tog bort den subjektiva rätten i barnomsorgslagen. Så är det.
Man kan inte bara plussa på och plussa på, så ser verkligheten ut.
När det gäller ÅHS-lagen så har vi konstaterat att det är att lagfästa gällande hälso- och sjukvård. Vi har inte haft lagstiftning när det gäller den
åländska hälso- och sjukvården. Så klart är lagen också framåtsyftande. Just
med förebyggande arbete så står det om samarbete med kommunerna. Vi
gjorde ett mycket allvarligt försök att uppskatta vad som skulle vara kostnadsdrivande i den här lagen. Vi kunde konstatera att där det brister mest är
inom resurserna, t.ex. inom den psykiatriska länken inom primärvården. När
det gäller de ekonomiska verkningarna så talar vi om depressionssköterskor.
Det finns också en uttalad målsättning att arbete med effektivisering inom
vården blir allt viktigare. Det behövdes tydliga strategier för att öka kvalitén
och effektiviteten.
Lyckas man med ett hälsofrämjande arbete och ett förebyggande arbete så
kan man också plana ut kostnaderna för hälso- och sjukvård.
Vi hade kontakt med Vasa och hörde hur mycket de hade beräknat i flera
tjänster när den finska hälso- och sjukvårdslagen trädde ikraft. De konstaterade att de behövde en viss resursförstärkning inom hemsjukvården och
också när det gällde depressionssköterskor. I hela Vasa distriktet så tror jag
att det rörde sig om 10 tjänster, om jag kommer rätt. Det blir mellan tummen
och pekfingret.
Man ska också komma ihåg att det finns över 800 tjänster inom ÅHS. Ponera då att man vill ha en depressionssköterska inom primärvården. Det
finns då fullständiga möjligheter att specialisera en sjuksköterska som redan
finns. Så har man gjort med diabetessköterskor och hjärtsköterskor. Det
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handlar inte hela tiden om nya tjänster. Talet 20 nya tjänster var helt nytt för
mig. Det har inte jag hört förut.
Talar man om kostnadskrävande saker för ÅHS så det som man också ska
komma ihåg är att i och med att ÅHS tar ansvar över Gullåsen och geriatriska
kliniken kommer det också att innebära merkostnader för ÅHS på 3-4 miljoner euro. Det finns en hel del att bita i fortsättningsvis när det gäller ÅHS.
Tack.
Ltl Sirpa Eriksson, replik

Tack, herr talman! Jag kan bara säga att inte ens jag har hört om 20 nya
tjänster och jag sitter ändå i utskottet.
Minister Katrin Sjögren, replik

Jag tycker att det var märkligt för vi hade en dialog med kommunerna
och med ÅHS. Jag har inte alls hört talas om 20 nya tjänster. Det är
märkligt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Camilla Gunell

Jag kan redogöra för jag fick siffran 20 av er kollega i social- och miljöutskottet, ltl Roger Jansson. Han menar att det blir 2 till 20 tjänster beroende på
vilken ambitionsnivå man har på utbyggnaden av det förebyggande arbetet.
Därifrån kom den siffran.
Eftersom jag ställde frågan här, både till social- och miljöutskottets ordförande Åke Mattsson och även bad ministern återkomma till de ekonomiska
konsekvenserna så vill jag säga att det här är siffror och information som jag
ha. Jag vill få mera klarhet i vad det är som gäller. Under hur lång period tänker man successivt jobba med att implementera lagen? Vilken ambitionsnivå
kommer man att ha under olika budgetår?
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Det visar hur ospecifikt det blir, 2-20 nya tjänster. En av
utmaningarna är att mycket av det hälsofrämjande och förebyggande
arbetet inte ligger hos ÅHS, utan det ligger på samhället i övrigt. Betydande hälsofrämjande och förebyggande arbete kan man göra ute i
samhället. Landskapregeringen har inte fått siffrorna 2-20 nya tjänster
när vi har fört diskussioner med ÅHS och kommunerna.
Ltl Camilla Gunell, replik

Vi får väl konstatera att det här kommer att bli oklart. Det är mellan
tummen och pekfingret. Det är antaganden och man tror hur det kan bli.
Faktum är att eftersom budgeten hädanefter ska styra omfattningen av
verksamheten vid ÅHS så är det i budgeten som man kommer att utveckla det här. Att det finns behov av tjänster inom ÅHS känner vi till
mycket väl. I varje årsbudget kommer det äskanden om ibland upp till
80 tjänster. Så nog finns det behov.
Minister Katrin Sjögren, replik

Talman! Det finns det visst. Upp till 80 tjänster visar hur ospecifikt det
är. Där behöver man ha en linje och förstås göra prioriteringar.
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När det gäller styrningen av ÅHS så är lagen mycket tydlig. Det kommer att komma flertalet förordningar. Det kommer budget. Det handlar
också om att styra ÅHS på ett helt annat sätt. Det blir heller inte lika lätt
att dra bort saker. Vi lagstadgar om rätt till rådgivningskontroller för
skolbarn. Jag upplever att det blir mycket tydligare och klarare styrning.
Men om det inte fungerar så måste man revidera och fundera över förbättringar i lagen. Jag tror att det blir betydligt lättare att styra ÅHS nu
än vad det har varit tidigare.
Ltl Camilla Gunell, replik

Den här lagen är definitivt en förbättring från den gamla lagen, det tror
jag att vi är eniga om. Vi kan också konstatera att det finns saker som är
oklara. Där måste man politiskt helt enkelt ta ansvar och styra den här
verksamheten från det ena budgetåret till det andra och förhoppningsvis
också mera långsiktigt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Det var någon som tidigare här sade att vi inte har haft någon lagstiftning om hälso- och sjukvården och det har vi ju haft. Det har
varit främst om organisationen. Nu kommer det till en lagstiftning om
innehållet i hälso- och sjukvården. Där är det lånat väldigt mycket ifrån
rikslagstiftningen. Det förekom en diskussion här i en tidigare debatt om
hur mycket det här skulle kosta. Då sades det från talarstolen att det
kunde vara frågan om 2-4 nya tjänster. Då frågade kollegan Gunell mig
om det kan vara möjligt och då gjorde jag ett snabbt överslag och sade
att det kunde bli mellan 2 och 20 tjänster. Ingenting är exakt när det
gäller bedömningen av vad den här lagen kräver. Det beror helt enkelt
på hur man politiskt bedömer det. Det är lätt att säga att det kan dra
iväg under ett antal år upp till 20 nya tjänster eftersom års äskandet i
fjol nästan var 100 tjänster och i år för nästa års budget är det 85 nya
tjänster. Därmed rör det sig om närmevärden och vilken nivå vi vill sätta
på hälso- och sjukvården.
Ltl Camilla Gunell, replik

Ja, det är inte frågan om att hälso- och sjukvården är den högst prioriterade verksamheten i landskapet, snart är den 1/3 av vår budget. Det är
en viktig verksamhet men det är förstås också en dyr verksamhet.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Minister Sjögren och majoritetspartierna menar att vi nu har
full styrning med den här lagen och budgetskrivningar över utvecklingen av
hälso- och sjukvården i landskapet. Men då frågar man sig; vad baserar regeringen sina budgetskrivningar på i framtiden? Ja, de kommer att baseras sig
på en budget som är gjord i första hand av de ledande tjänstemännen som antagligen i mer eller mindre oförändrad form godtas av styrelsen som skickar
hit den. Den politiska ledningen och styrningen av hälso- och sjukvården
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kommer att förflyttas från regeringsförvaltningen ner till ÅHS. Det här är
samma modell som jag tycker att man ser när det gäller polisen, vi ska inte ha
någon sådan byrå här. Då kan man fråga sig om vi faktiskt behöver en landskapsläkare med den här modellen? Jag tycker inte att den här modellen är
bra. Den saknar en förvaltningsdel på ministernivå. Vem ska stå för någon
slags övervakning, kontinuitet och granskning osv? Om man inte har någon
policy eller program vad som ska utvecklas långsiktigt så blir det ganska kortsiktiga planeringar med de här budgetmotiveringarna. Det behöver inte vara
förankrat i något som utgör en helhetsbild för hela den här sektorn.
Herr talman! Vi får se hur det blir. Jag hyser faktiskt ganska stor oro för att
det kan bli rätt ryckigt. Om inte lagtinget har något policydokument som man
följer så kan i princip varje summa röstas bort eller nya summor röstas in.
Jag ser vissa risker med den här modellen.
Ltl Gun Carlson, replik

Herr talman! Jag är inte alls lika orolig. Nu har vi levt med ÅHS-planen
där det mesta ska ha skrivits in, vilket inte har gjorts. ÅHS-planen har
definitivt inte stämt ihop med budgeten som man har lagt. I upplägget i
landskapets budget ingår långsiktiga målsättningar och det ingår målsättningar för inkommande budgetår. Det är precis så som ÅHS måste
bygga upp det här i framtiden. Det måste bygga på lag, förordningar och
på det som man kommer överens om. Det är lagtingets sedan i sista ändan som får konstatera om målsättningarna är de rätta. Då kommer
målsättningarna och budgeten att passa ihop, vilket jag redan sade att
ÅHS-planen och budgeten inte har gjort hittills, vilket ju har varit en av
de stora bristerna i ÅHS.
Ltl Barbro Sundback, replik

Om det har undgått någon så säger jag det säkert för tionde gången att
den här styrplanen har vi inte förespråkat, utan ett utvecklings- och policydokument. Det är flera länder som har typ; ”Hälsa 2030”, ganska
tjocka dokument där den politiska viljan är nerskriven om hur man
långsiktigt vill sköta utvecklingen av hälso- och sjukvården. Nu kommer
det att vara upp till dem som är starkast i förvaltningen, och som bevakar sina intressen, som kommer att dominera den här budgeten. T.ex.
hälsoberedskapen i skärgården kommer antagligen inte att komma upp.
Vem ska driva allmän tandvård? Det är ett politiskt ansvar. Om inte det
finns så blir det inte ett ansvar som man kan bära fullt ut, utan man
slåss kanske lite här i salen. Men det är inte eftersträvansvärt. Det är
viktigt att den här sektorn är långsiktig och stabil.
Ltl Gun Carlson, replik

Herr talman! För det kommande lagtinget och speciellt för den kommande landskapsregeringen blir det här ett gyllene tillfälle att i handlingsprogrammet uttryckligen ange hur man vill ha sjukvården. Där
finns alla möjligheter. Jag uppmanar nästa landskapsregering att tänka
på det. Eftersom hela landskapets budget är uppbyggd på samma sätt så
ska också ÅHS-budget byggas upp på samma sätt, med samma målsättningar. Vill man sedan ytterligare skapa stora policydokument så varsågoda. Men jag tror inte att de berättar så mycket. Det blir som ÅHS planen, ingen läser dem.
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Ltl Barbro Sundback, replik

Jag tror faktiskt att man måste vara lite mera ambitiös. Investeringarna
som har gjorts inom sjukvården har nog skett ganska så lättvindigt
många gånger. Det har inte riktigt funnits en helhetsplan där planerna,
tankarna för hälso- och sjukvården, investeringarna och hur man ska
utveckla vården har varit fastslagna. Annars skulle vi inte ha lokaler på
Gullåsen där patienterna till och med ibland har lika höga värden med
mögelsporer i blodet som det finns i väggarna. För det är inte en prioriterad del av vården.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Nu måste jag erkänna att jag inte förstod hur det, som ltl
Sundback här sade när det gäller budgeteringen och den långsiktiga planeringen, har med det här ärendet göra? Här görs egentligen inga förändringar. Det som har funnits i planen hittills har varit en del som förs
in i lag. Den andra delen som är nästa års budget plus en plan för de två
följande åren kommer nu, liksom hittills också, att finnas i budgeten.
Det blir absolut ingen förändring till den delen. Det är varje landskapsregering obetaget att komma hit till lagtinget med en långsiktsplan för
hälso- och sjukvårdens utveckling, som behandlas här som ett meddelande eller någonting annat. I den årliga budgeten ska, precis som hittills, inför lagtinget presenteras de tre kommande årens planer, med särskilt tongivning på nästkommande år. Jag förstår inte det här resonemanget om att den här lagstiftningen till den här delen skulle innebära
några förändringar eller försämringar.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag menar att det saknas något. Det borde komma någonting annat än
den här planen som vi försökte med. Det var en god tanke att långsiktigt
tillsammans med de professionella försöka styra hur man skulle utveckla hälso- och sjukvården. Det lyckades inte. I de flesta länder försöker man ju ändå ha en mycket längre planering. Hur möter man behovet
från den äldre befolkningen? Det finns ingen på Åland idag som har den
överblicken. Kommunerna försöker sitt bästa. Vi ser den ständiga diskussionen om hur vi ska trygga de äldres hälsa och sjukvård. Det finns
säkert andra områden som man också borde resonera mycket långsiktigt
om, så att man har en struktur. Det här kräver mera ambitioner.
Ett annat exempel är den arma skärgårdstrafiken. Vi kommer inte
längre, för vi har inte tillräckligt långsiktiga dokument där vi är överens.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Nu förstår jag vad ltl Sundback var ute efter. Det har alltså
inte med den här lagen att göra. Det här är en lag som styr Ålands hälsooch sjukvård, dess organisation och de krav man ställer på deras service.
Det som ltl Sundback nu är ute efter är det som vi har en särskild minister som sköter i varje landskapsregering. Vi har även en byrå på land184

skapsregeringens social- och miljöavdelning som har det här ansvaret.
Där är landskapsläkaren högsta tjänsteman. Som jag sade tidigare så
tycker jag att varje landskapsregering borde till lagtinget ge den här typen av plan som ltl Sundback nu efterlyser. Det har alltså inte med den
här lagstiftningen att göra. Det är en fråga mellan lagtinget och landskapregeringen och särskilt inom landskapsregeringen i de långsiktiga
frågorna, t.ex. den svåra fråga som man redan har löst i Norge om hälsooch sjukvårdens ansvar för livet. Sådana frågor bör föras hit.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, det är kanske ett sätt att uttrycka det. Om varje minister kommer
med en plan så är det säkert bra att regeringen säger vad de vill göra
inom det här området. Men vi ser att det går ganska långsamt för våra
ministrar att komma med sina program. Det kommer flera program nu
när vi ska avsluta arbetet. Det är svårt att få det att fungera. Det skulle
vara åtminstone något, att bara ha budgetskrivningar kommer att bli
väldigt svårt att ta ett långsiktigt ansvar för utvecklingen av hälso- och
sjukvården på Åland. Den här lagen innehåller ju inte bara skrivningar
om ÅHS. Lagen försöker ta ett vidare grepp och det är ju bra just för
äldreomsorg osv.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag ser det som fullt möjligt att man i en förordning redogör för
hälsovårdsberedskapen ute i skärgården. Det finns ju alla möjligheter
att skriva det på förordningsnivå.
Sedan har lagen en egen paragraf om uppföljning av hälsa och välfärd
i landskapet. ”Landskapsregeringen ska följa med befolkningens hälsa
och välfärd och de faktorer som inverkar på hälsan och välfärden
inom olika befolkningsgrupper, samt följa med effekterna av de åtgärder som sätts in för att svara mot befolkningens välfärdsbehov. En
rapport om hälsa och välfärd och de åtgärder som vidtagits ska en
gång per lagtingsperiod överlämnas till lagtinget.” Där kan man ju ha
politiska målsättningar och det blir en hälsopolitisk debatt i lagtinget.
Det finns en helt ny paragraf så att man faktiskt kan få en diskussion i
lagtinget och alla skulle få berätta om sina prioriterade områden.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Väcks förslag om
remiss till stora utskottet? Ingen remiss. Ärendets första behandling är avslutad.
Föredras efter bordläggning
9

Landskapsregeringens berättelse för år 2010
Landskapsregeringens berättelse (LB 1/2010-2011)
Ärendet bordlades 12.09.2011 då beslut fattades om att ärendet inte ska remitteras till
lagutskottet.
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Diskussion.
Ltl Roger Jansson

Herr talman! Det var jag som föreslog bordläggning av det här ärendet vid
senaste plenum av det skälet att bokslutet innehöll så mycket oförklarade
uppgifter om att man inte hade behövt de av lagtinget budgeterade medlen.
Jag räknade upp ett femtontal sådana delvis ganska våldsamma diskrepanser
mellan budgeterade och använda medel. Det fanns därför skäl för landskapsregeringen att i en presentation redogöra för de här väsentligheterna. Det
fanns också andra frågeställningar. Att förra ministern, Runar Karlsson, den
enda på talarlistan, skulle ta på sig det ansvaret tror jag inte. Det är för mycket begärt.
Jag efterlyser fortfarande en presentation av detta från landskapsregeringens sida.
Ltl Runar Karlsson

Herr talman! När ett liknande ärende var uppe här i lagtinget när vi diskuterade budgeten så hade jag ett anförande om den allmänna ekonomin. Det
skulle jag kunna ta om igen, men det ids jag inte göra. Det får bero.
Jag tänkte ta upp en detalj under trafikförvaltningen. Jag kan konstatera
att man skriver; ”arbetet med bolagiseringen av Möckelöområdet har stått
tillbaka på grund av andra uppgifter”. Man skriver också; ”arbetet med att
flytta vägunderhållsverksamheten till Godby har avvaktats i väntan på en
delgeneralplan”. Det här är egentligen två meningar som hör ihop. I tidernas
morgon togs ett principbeslut och ett beslut i lagtinget om att man skulle avveckla vägstationen i Möckelö och den kunde istället användas av näringslivet
eftersom Möckelöområdet är oerhört attraktivt för näringslivet med närhet
till Mariehamn och en egen hamn. Verksamheten i Möckelö skulle i stället
flyttas till Godby. Man skulle rymmas inom det område i Godby, nuvarande
vägstation, med mindre ombyggnader. Nu har jag erfarit att det här har gått i
stå. Det skylls på än det ena och än det andra. Senast var att generalplanen
inte var fastställd. Jag har kontrollerat det senast idag och den är fastställd.
Det finns gott och väl om utrymme. Det ryms till och med två vägstationer
där om det behövs. Det handlar inte om det. Jag förstår inte vad det nu handlar om. Tanken är att första steget skulle vara utlokalisering av hela vägunderhållets verksamhet till Godby. Andra steget skulle vara att man flyttar hela
trafikavdelningen till Godby. De fysiska förutsättningarna finns nu i och med
att vägstationen och dess område räcker till. Vi vet att det finns ett bolag som
gärna skulle hyra ut till landskapet för trafikavdelningens tjänstemän. Vi vet
också att det skulle bli en 3/4 tom korridor där nere så att man skulle kunna
ta hem uthyrningsutrymmen i Mariehamn.
Summa summarum av detta skulle betyda att vi får en utlokalisering till
stånd och det skulle bli billigare. Nu kan jag läsa att det här får stå tillbaka på
grund av andra uppgifter. Jag tycker att det är lite tråkigt att man inte har råd
att spara. Man borde kunna sätta externa krafter på det här för att komma i
gång. Jag har förstått att vi nu är tämligen överens i salen om att det här ska
göras. Jag är lite bekymrad över varför det inte har gjorts. Jag förväntar mig
väl kanske inte något svar idag.
Jag tror att det kan finnas ett visst motstånd. Man vill inte flytta så långt
som 12 km från Mariehamn, det är oändliga sträckor. Man tror inte att det
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finns vare sig telefon eller e-post, som man idag kan sköta kommunikationerna med det här huset.
Herr talman! Jag tror att den enda vägen, om vi vill få det här genomfört,
är att sätta in det i handlingsprogrammet, till dem som regerar efter valet, att
det här ska göras senast inom 2013. Då kanske det blir gjort. De facto finns
det redan en beställning idag från lagtinget att det här ska göras. Det är bekymmersamt att man inte lyder de folkvalda. Det är ett demokratiproblem
vill jag hävda. Men vi hoppas nu på nya krafter och nya människor här som
kanske tar tag i det här. Tack.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! Tack för ett bra anförande och en bra poäng. Vi är
helt överens i den här frågan. Det som saknas är brist på politiska beslut
som gör att den här frågan inte går framåt. En fråga som dyker upp i det
här sammanhanget; har ltl Karlsson sin grupp med sig i det här och har
han någon möjlighet att få det inskrivet i programmet? Jag tror att det
skulle finnas goda förutsättningar till det. Jag har i raljerande ordalag
sagt att någon golfbana kanske det inte blir men det här har vi väldigt
stora möjligheter att få igenom. Det här är en bra satsning för en region
som ligger utanför Mariehamn, men så är inte fallet under den här
mandatperioden i alla fall.
Ltl Runar Karlsson, replik

Herr talman! Centern är fullt för det här. Man satte det här med i budgeten för ett par år sedan, vill jag minnas, och där lagtinget sade ja till hela
projektet. Men det är liksom bokstaven, det praktiska har sedan inte genomförts av olika orsaker. Det finns alltid många orsaker som säger att
det är svårt och omöjligt. Jag håller med ltl Mattsson om att det här
måste vi verkligen klara av. Om vi inte klarar av det här så då är det nog
inte mycket vi klarar av. Det här måste igenom. Jag hoppas verkligen att
nästa lagting och regering på allvar gör det här. Jag tror och hoppas att
viljan finns.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Olof Erland

Herr talman! Det frågades efter kommentarer till bokslutet och särskilt budgetuppföljningen. Eftersom ingen från landskapsregeringen är här så ska inte
jag svara för dem, men jag tänkte säga några ord principiellt.
Det som ltl Runar Karlsson tog upp när det gäller vägstationen i Godby och
Möckelöområdet som skulle frigöras så kan jag faktiskt avslöja, utan att fråga
om lov från ltl Runar Karlsson, att vi för ett par timmar sedan kom överens
om att om vi har någonting att säga till om i handlingsprogrammet som
kommer så ska vi konkret på ett papper skriva ner att det här ska genomföras. På kommunal nivå så måste man gå in och visa att det finns utrymme och
att det finns mark som är tillgänglig.
Ett handlingsprogram för fyra år har stor betydelse när det gäller vad man
säger från första dagen. Jag tror inte för liberalernas räkning att vi på något
sätt skulle försöka komma undan det här beslutet. Det är en naturlig utveckling. Det är mera naturligt idag när man har Möckelöområdet som kan använ-
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das till andra verksamheter. De praktiska problemen är inte av sådant slag att
de är oöverkomliga.
Herr talman! Sedan gällde det ltl Roger Janssons fråga om budgetuppföljningen. Om jag förstod det rätt så är det 15 punkter där det är större avvikelser emellan anslagen och den faktiska användningen. Jag hörde inte senaste
gång motiven.
Rent principiellt kan man säga att det är en helt naturlig följd av det system som vi har. Vi har tidigare diskuterat detta med prestationsbudgetering,
vilket jag fortfarande inte riktigt förstår vad det är, men däremot prestationsbokslut där man avgränsar de faktiska kostnaderna och intäkterna som har
varit. När det gäller vårt budgetsystem så betyder det att man tar upp anslag
som är beräknade. Man försöker förutsäga kostnaderna och intäkterna. En
del anslag är indirekta för ett år, andra är reservationsanslag som kan ha en
utsträckning över flera år. Systemet innebär att de anslag som man inte använder, men ska använda, bokförs som en tillgång för kommande budgetar.
Det här kanske kan vara förvillande när man läser boksluten. Om man läser
bokslutet som en sak och budgetuppföljningen som en annan sak så konstaterar man att de inte stämmer överens. Det skulle vara synnerligen förvånande
om de skulle göra det. Därför har vi olika resultat, olika slutsatser med budgetuppföljningen jämfört med bokslutet, affärsredovisningen.
När det gäller sifferutvecklingen så om man jämför affärsbokföringen och
budgetuppföljningen så har budgetuppföljningen alltid visat att man har
pengar kvar. Det kan förklaras på många olika sätt, att man tar i med marginal när det gäller anslagen eller att man inte hinner förverkliga det som man
ha tänkt göra under budgetåret. Då blir det en restpost som kan balanseras.
När det t.ex. gäller EU-stöden har man ofta en budgetering där man lägger
alla stöd på ett år och sedan betas de av efterhand. Det medför att om ansökningarna inte utnyttjar alla stöd så återgår medlen till kommissionen. Det är
också en helt naturlig följd av vårt budgetsystem.
Tendensen är att budgetuppföljningsanslagen minskar efter hand. Sedan
har vi en ny finansförvaltningslag. Det som är nytt i landskapsregeringens berättelse är att bokslutet och budgetuppföljningen ingår i berättelsen. Det har
det inte gjort tidigare. Nästa år kommer hela årsredovisningen som är redogörelsen för landskapsregeringens förvaltning och bokslut för landskapet
men också bokslut för underliggande viktiga bolag. Det här har sin förklaring
på ett principiellt plan. I detaljerna måste man gå in i både budget och bokslutet för att se varför det har blivit pengar över och anslagen inte har blivit
utnyttjade.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Tack för den informationen. Jag känner mig välbekant
med de synpunkterna och kan hålla med om det. Jag är väldigt ovan
med att när man har ett bokslut som föreläggs den beslutande församlingen att man inte får någon presentation av det överhuvudtaget. I den
här berättelsen står det väldigt lite om bokslutet och den här bilagan till
verksamhetsberättelsen borde ha förklarats. Jag ska ta upp tre punkter
som inte faller under den här förklaringen som Olof Erland här gav oss.
Vi har vuxenutbildningen; budgeterat 1 600 000, använt 325 000
euro på 4 månader. Vi har verksamhetsutgifterna på näringsavdelningens allmänna förvaltning, som huvudsakligen ska vara lönekostnader;
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budgeterat 1 765 000 och använt bara 1 294 000 alltså 470 000 euro
mindre. Det kanske räcker så här.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Dessvärre kan jag inte gå in på de här siffrorna. Budgetering är ju en mycket oprecis konst. Ni kanske kommer ihåg Ålands Radio och TV som hade ont om pengar under en sändning som inte blev av
och sedan visade de överskott. Vi har ÅHS som hade mycket knappt om
resurser och svårt att få ner budgeten men också visade överskott. Verkligheten är oförutsägbar. Det gör att man i praktiken har svårt att ha en
prestationsbudgetering. Slutsatsen av det som ltl Roger Jansson säger är
att antingen har man budgeterat fel eller annars har verksamheten inte
kunnat genomföras på det sätt som var avsett.
Ltl Roger Jansson, replik

Det är ett alldeles riktigt slutkonstaterande. I måndags frågade jag hur vi
ska kunna budgetera riktigt om vi inte får en förklaring till varför budgeteringen året före blev som den blev. Det finns förklaring till mycket
men till vissa saker finns det inte någon rimlig förklaring. Hur mycket
har vi inför 2011 budgeterat för mycket för 46.19 vuxenutbildningen? Nu
råkar vi har ministern här så vi får säkert svar på det. För 2010 blev det
ju helt galet i alla fall.
Sedan angående det på konstiga näringsavdelningen, på försöksstationen var det samma sak, för verksamhetsutgifterna som är ett moment
huvudsakligen för löner var det frågan om våldsamma diskrepanser.
Hur mycket har vi då budgeterat fel för 2011 utgående från den förklaring som vi inte har för 2010? Det var därför som jag efterlyste att landskapsregeringen skulle ge den här typen av förklaringen när bokslutet
presenteras. Det är normalt lantrådet, finansministern eller vicelantråd
som ska stå för de förklaringarna.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Jag förstår problematiken. Jag tycker att frågorna är relevanta. Däremot skulle kanske behandlingsordningen ha varit den att revisionsberättelsen och landskapsregeringens berättelse skulle ha sambehandlats. Det som efterfrågas finns i revisionsberättelsen eller så
borde de oklara frågorna behandlas av finansutskottet. Revisionsberättelsen behandlades för sig och landskapsregeringens berättelse för sig
och det är dokument som avser samma verksamhet. Egentligen finansutskott sitta här och prickar av de frågor som ltl Roger Jansson tar upp.
Kanske moderaterna finns representerade i finansutskottet, de borde då
reda ut det här om det är något oklart. I fortsättningen förs detta ihop i
en årsredovisning och då blir det bättre.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos

Talman! Landskapsregeringens berättelse har fått en styvmoderlig behandling. I den här sena timmen idag och i slutet på den här perioden kanske vi
alla har svårt att samla oss och riktigt hinna med allt som borde göras.
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Jag delar uppfattningen som har framförts här i salen att berättelsen som
en återblick är minst lika viktig att ta till sig och resonera kring som budgeten
är, som är framåtsyftande. När vi noggrant går igenom landskapsregeringens
berättelse får vi facit på vad vi ha lyckats med och vad vi inte har lyckats med.
Det som vi inte har lyckats med behöver inte betyda att landskapsregeringen
har saknat ovilja eller inte velat utan många gånger finns det andra omständigheter som man kan åberopa. Det viktiga är inte vem som har felat, frågeställningen är vad vi kan göra bättre och hur vi kan göra det tillsammans.
Vad gäller trafikavdelningen var 2010 ett ganska omtumlande år. Vi hade
redan från tidigare en del problem med fartygsbeställning som tog ganska
mycket krafter från förvaltningen. Efter det sattes väldigt stora resurser på
miljöfrågor, nämligen att hantera ett stort antal kontaminerade asfaltsmassor. Trafikförvaltningen och dess allmänna avdelning och alla anställda
gjorde ett mycket gott jobb under 2010. Det var många gånger svårt och det
var många gånger tungt.
Jag hörde en del av debatten här tidigare. Jag ska komma med lite kompletterande upplysningar till den delen som det fanns frågeställningar. Angående att arbetet med att flytta vägunderhållets verksamhet till Godby har avvaktat i väntan på en ändring av generalplanen, är helt korrekt. Det här är ju
en tillbakablick för år 2010, då fanns inte alla fakta på bordet som vi har nu.
Jag kanske kan få glädja lagtinget med att säga att den processen går vidare
under 2011.
Vi hade också under drift och underhåll av vägar och linfärjor planerat att
driftprivatisera linfärjorna. Det stötte inte bara på ett problem utan på ett
flertal olika problem. Men det har vi fortsatt att arbeta med och kommer nu
här inom de närmaste veckorna att bjuda ut en av linfärjorna på driftentreprenad förhoppningsvis igen.
Vi har också arbetat intensivt på sjösidan med att revidera vårt budgetsystem och att lägga upp det på ett annat vis än tidigare för att därigenom få
bättre verktyg. Det arbetet har också fortgått kontinuerligt under 2011.
Det som kanske inte riktigt framkommer som ett separat ärende, men som
ändå är av övergripande karaktär, är miljötänkandet, som har implementerats och som också har börjat verkställas på avdelningen inom samtliga enheter. Det tycker jag är oerhört glädjande att man faktiskt tillsammans kan
arbeta också med så pass svåra tunga saker som vägkonstruktioner och byggen och ändå göra det miljömedvetet.
Jag har inte så mycket mer att säga. Avdelningen har arbetat hårt och avdelningen fortsätter att arbeta hårt. Det är min förhoppning att nästa trafikminister tar manteln och arbetar vidare. Jag hoppas naturligtvis att det är jag
själv som är nästa trafikminister.
Ltl Roger Jansson, replik

Talman! Det är tacksamt att trafikministern i denna sena tid för det här
lagtinget och den här landskapsregeringen ändå ville förklara några frågor. Jag förmodar, oberoende hur det ser ut efter valet, att trafikministern kan svara på en lite knepig fråga i samband med trafikavdelningens redovisade bokslut.
Verksamhetsutgifter 48.01.01, personalstaten i huvudsak, på trafikavdelningens allmänna förvaltning budgeterat; 620 000 euro och an-
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vänt 427 000 euro, alltså 192 000 mindre utan att jag vet att personalen
har gått ner med sådana våldsamma volymer.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Jag kan inte erinra mig exakt här och nu varför det är en så här
pass stor diskrepans. Men jag kan i morgon kontakta min avdelningschef och be att få det redovisat och lämna det till ltl Roger Jansson och
även till andra här i parlamentet som önskar ta del av det. Jag vill inte
börja gissa och spekulerar kring vad det eventuellt ska kunna vara. Jag
har för mig att det kan röra sig om överföring av tjänster, men jag är inte
riktigt säker så jag ber att få återkomma.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Britt Lundberg

Herr talman! Det ställdes en fråga kring upp vuxenutbildningens siffror i
bokslutet. Det är, precis som tidigare har sagts här, att det kanske skulle ha
varit effektivare om vi skulle ha behandlat revisorernas berättelse och landskapsregeringens berättelse under samma ärende eftersom många av de frågorna sammanfaller. När vi debatterade revisorernas berättelse så redogjorde
jag för den kritik som också revisorerna för fram och som sammanfaller även
med resultatet i bokslutet. Revisorerna konstaterade att det är anmärkningsvärda skillnader mellan de budgeterade anslagen för projekten och redovisningarna som har förverkligats.
Det här blir nu en upprepning av vad jag sade i samband med revisorernas
berättelse, men det kanske inte gör någonting. De här har att göra med de
projekt som vi själva är huvudmän för; validering och projektet nätpedagogik.
En lärdom som vi på avdelningen har tagit men som också jag politiskt har
tagit av de här projekten, som planerades redan under förra mandatperioden
och som har genomförts under den här mandatperioden, är att jag är tveksam
till om det är optimalt att utbildningsavdelningen själv ska vara projektägare
överhuvudtaget. Det kanske mera har att göra med styrningen. Det kan också
i och för sig ha givit resultat i bokslutssiffrorna. På flera punkter har det visat
sig att sättet att bedriva de här projekten inte passar in i vår verksamhet och i
våra befintliga strukturer. De projekt som har fungerat allra bäst är de som
har varit i privat regi och också en del av dem som har varit i kommunal regi.
Det är någonting som jag åtminstone kommer att hävda för framtiden.
Tiden har egentligen inte varit mogen för något av de här projekten när de
igångsattes. När det gäller nätpedagogik så var skolorna inte alls på det
startmärke som man kanske trodde när man planerade det här projektet.
Skolorna var inte riktigt mottagliga för att börja med det här jobbet med den
ambition som projektet hade infört, detsamma gällde också skolledningen.
Samtidigt har vi också genomfört gymnasieprojektet som också har tagit
energi, tid och fortbildningsdagar. Det som man säger här om att vi inte har
använt resurserna effektivt skulle jag vilja vända på och säga att vi har varit
kloka nog att inte slösa iväg de här pengarna. Vi har i stället förlängt den här
projekttiden så att projekten får ta längre tid. Vi lägger sedan in resurserna
senare när tiden är mogen för det.
Samma sak gäller valideringsprojektet. Det har visat sig att det har gått åt
otroligt mycket tid och resurser åt att överhuvudtaget få en kunskap kring
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vad validering är inom olika organisationer för att man sedan konkret ska
kunna börja jobba med validering. Det är helt korrekta iakttagelser att det ser
märkligt ut i bokslutet. Revisorerna har satt huvudet på spiken och pekar på
anmärkningsvärda skillnader. Men det finns en förklaring och den förklaringen har jag försökt presentera för lagtinget. Jag försvarar det på det sättet
att jag tycker att det har varit kloka beslut som vi har fattat. Vi får istället ut
ett bättre resultat av de här projekten och vi forcerar inte genom projekten
under den tid som det var tänkt. Vi har till och med haft de här projekten
obemannade under delar av 2010, särskilt valideringsprojektet. Tack, herr
talman.
Ltl Roger Jansson, replik

Tack, herr talman! Tack för förklaringen när det gäller de här projekten.
Jag noterar i det sammanhanget att vi har nästan 780 000 euro på de
här två projekten som är överfört till 2011. Då måste man ställa sig frågan; hur mycket hade vi då behövt budgeten för 2011? Noll euro antar
jag eftersom vi har så här mycket sparat. Troligen har vi budgeterat för
det här också för 2011. Det visar att sammanhållningen mellan verksamheterna det ena och det andra året är dåligt, om det nu är så.
En särskild punkt under vuxenutbildningen är att i läroavtalsutbildningen har landskapsregeringen föreslagit att vi behöver 600 000 till för
2010 och det är någonting som vi har prioriterat här i lagtinget i våra
diskussioner i kulturutskottets behandlingar. Då behövde man alltså
inte 508 000 av 600 000 euro? Man behövde bara 91 000 euro. Är det
misslyckad politik i de här områdena?
Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

Herr talman! Jag skulle säga att det är en ambition som vi har från politiskt håll som inte riktigt stämmer överens med den ambitionen som
finns i näringslivet tyvärr. När det var lågkonjunkturer så visade det sig
vara oerhört svårt att få läroavtalsplatser. Därför att de arbetsplatser
som tar emot läraravtal har också ambitionen att de vill anställa den
som de har haft i läroavtal som ordinarie efter den här tiden. Det är målet. Det är ingenting som vi ställer som krav, utan det vill man själv. För
man lägger ner mycket arbete på personen som har ett läroavtal, man
formar personen för sin arbetsplats, personen får mycket kunskap om
företaget och man kanske tycker att det inte känns särskilt angeläget att
personen sedan far iväg till ett konkurrerande företag. Man vill gärna
behålla den här personen. Beredskapen att anställa personer ordinarie
under 2010 var tyvärr inte särskilt hög.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Beredskapen inom det här området är lite samma som
inom näringspolitiken där man har trott att det är bidrag som är politikens huvudtema. Det är ju faktiskt att få folk intresserade. När det gäller
läroavtalsutbildningen har vi sagt att vi inte kan ha alla yrkesutbildningar inom vårt skolsystem, utan vi måste också utbilda dem på arbetsplatserna. Då är det frågan om marknadsföring, det är frågan om information och det är frågan om arbete direkt med företagarna. Bokslutet ger
den signalen åt oss att det som vi har haft som politisk ambition inom
det här viktiga området har vi misslyckats med. Vi har jobbat för lite
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med det och vi har jobbat för dåligt med det. Man kan inte bara skylla på
näringslivet och säga att näringslivet inte var intresserade så det gick
inte åt så mycket pengar.
Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

Herr talman! Jag skyller inte på någon. Här handlar det om efterfrågan
och tillgång. Efterfrågan har inte heller varit särskilt stor, inte så stor
som vi hade väntat. Vi har även med en lagstiftning den här regeringsperioden möjliggjort för företagare att ingå läroavtal. Det har inte funnits så jättestort intresse för det. Det kanske också har haft att göra med
att vi har haft tillräckligt med gymnasieplatser och man har upplevt att
detta har varit prioriterat. Vi har däremot en hel årskull med närvårdare
som nu utbildas med läroavtal. Jag skulle absolut inte säga att jag skyller
på någon. Jag lyfter på hatten över att företagarna tar det så seriöst att
man också verkligen vill ha en förlängning och ser strategiskt på ett
läroavtal till en anställning. Jag tycker att det är ganska naturligt att
man under en lågkonjunktur är försiktig med att anställa ordinarie personer. Jag håller helt med om att det här är en fantastisk utbildningsväg.
Det är också nödvändigt, för här kan vi också utbilda en studerande som
är intresserad av ett enda område. Hur stort intresset är går i vågor.
Talmannen
Tiden är ute! Replikskiftena är avslutade. Begärs ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Landskapsregeringens berättelse antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat.
Föredras
10

Mediepolitiskt program
Landskapsregeringens meddelande (M 4/2010-2011)
Enligt 51 § 2 mom. lagtingsordningen kan lagtinget besluta att meddelandet skall hänskjutas till ett utskott om ärendet prövas vara av synnerligt vikt. Beslutar lagtinget att
inte remittera ärendet antecknas det till kännedom. Talmannen föreslår att ärendet inte
ska hänskjutas till ett utskott. Kan förslaget godkännas? Godkänt.
Diskussion.
Vicelantrådet Britt Lundberg

Herr talman! Landskapsregeringen överlämnar ett meddelande om mediepolitik.
I meddelandet redogör vi för riktlinjerna i sin mediepolitik. Särskild
tyngdpunkt har lagts på public service; dess uppgifter, organisation och
finansiering.
I mer än tio års tid har diskussioner förts om hur public service skall finansieras på Åland. Kritiken mot dagens system har varit massiv men det har varit svårt att finna ett alternativ att ersätta det med.
Då teknikutvecklingen suddar ut gränserna mellan TV, radio, telefoni och
datorer är det dags att finna ett nytt avgiftssystem som täcker in hela det
komplicerade fältet som public service idag verkar på. Nya sätt att finansiera
public service diskuteras även i till exempel Finland och övriga Norden.
Landskapsregeringen anser att det inte är rimligt att ett centralt samhälleligt uppdrag som public service betalas av bara en del av befolkningen. En
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central fråga i detta program är därför diskussionen om en ny allmän public
serviceavgift som ska ersätta dagens TV-avgift.
Vi har i beredningen av programmet diskuterat tre olika modeller för
finansiering av public service.
En modell är att public service skulle skattefinansieras. Det är det alternativ som vi avfärdat först. Skattefinansierad public service skulle innebära införande av en särskild landskapsskatt. Ifall man i skattefinansieringen skulle
utforma en modell som det minsta skulle avvika från det system vi har med
kommunala inkomstskatten så har vi konstaterat att det blir komplicerat att
hantera och kostnaderna skulle bli märkbara. Vi har heller inte hittat lösningar för att med en skattemodell skulle kunna få alla att medverka t.ex. har
vi inte funnit en form för att kunna inkludera de som bor här under delar av
året.
En annan lösning kunde vara att finansiera kostnaderna för public service
över landskapsbudgeten. Ett enkelt system som inte skulle kräva någon form
av administration och som säkert skulle uppfattas som populärt bland ålänningarna eftersom det kunde upplevas att det blivit ”gratis” eftersom det är
en direkt utgift som försvinner ur årsutgifterna. Första frågan som infinner
sig är dock var ska pengarna tas ifrån? Vad i landskapsbudgeten skall tas bort
för att möjliggöra en ny post i budgeten? En annan nackdel med en sådan
lösning är dels att det minskade avståndet mellan public service och politiken
kan påverka det publicistiska oberoendet och dels att den ekonomiska långsiktigheten för public service blir osäker och public service blir en konkurrent
till många andra behjärtansvärda behov som ständigt pockar på i budgeten.
Åtminstone skulle särskilda åtgärder behöva vidtas för att trygga oberoendet
och långsiktigheten om en sådan finansieringsmodell tas i bruk.
En tredje modell och även den som vi, när vi vägt samman för- och nackdelar förefaller vara den fördelaktigaste, är att utarbeta ett långsiktigt hållbart
finansieringssystem med en ny public serviceavgift. Tanken är att samtliga
hushåll ska betala denna årliga avgift som ska användas till att; trygga public
serviceverksamheten, täcka vissa investeringar i teknisk apparatur, dock inte
stora investeringar som utveckling av Smedsböle, och att täcka upphovsrättsliga kostnader.
Landskapsregeringen avser att ingå ett flerårigt avtal med Ålands Radio
och TV Ab. Samtidigt fastställs en fast årlig public serviceavgift för hela avtalsperioden. Public serviceavgiften ska följa dagens finansieringsprinciper. Det
innebär att ett hushåll endast betalar en avgift. Avgiften ska inte längre vara
bunden till att man äger en TV-mottagare. Samtidigt frångår man systemet
med granskning av TV-avgiften. Istället beaktas den förändring som sker
inom kommunikationsteknologin och avgiften baserar sig på det faktum att
public service i praktiken når alla ålänningar. Tjänsterna omfattar förutom
television också produktioner för radion och för internet och de används på
terminaler av olika slag, också mobilt.
I dagens system med TV-licens betalar alla samma avgift oavsett inkomst
eller funktionshinder. I arbetet med förslaget till public serviceavgift har vi
fört många diskussioner om behovet av olika storlek på avgiften för olika
grupper i samhället.
I meddelandet skriver landskapsregeringen därför ”att det finns skäl att se
över en differentiering av avgiften för vissa befolkningsgrupper och att
detta ska ses över i samband med arbetet med en landskapslag om public
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service” dvs. när avgiften införs. Det här gäller både personer med olika
funktionshinder men även olika befolkningsgrupper som pensionärer och
studerande.
I meddelandet, som berör mediepolitik och public service mer övergripande, har vi dock inte ambitionen att presentera ett helt färdigt avgiftssystem. När det nya systemet införs och TV-licensen slopas skall detaljer som
reglerar avgiften utarbetas i en särskild public service lag.
Problematiken med olika gruppers möjlighet att ta del av public service
skall beaktas när avgiftssystemet tas fram. I Danmark har en uppdelning
gjorts i hur stor andel av olika typer av public service som den innefattar för
att kunna proportionellt sänka avgiften för t.ex. för en synskadad.
Vår avsikt är, förutom en differentiering av avgiften, också att den nya public service avgiften skall kunna var kännbart lägre än dagens TV-avgift dvs. ge
en allmän sänkning till alla. För dem som är allra minst bemedlade garanterar sociallagstiftningen redan idag tillgången till public service.
Fördelarna med en public serviceavgift är enligt landskapsregeringen: Att
den blir oberoende från politiska prioriteringar, vilket skapar möjligheter till
långsiktighet i verksamheten. Det ger en sänkt avgift då alla är med och betalar. Ett enkelt system som är lätt att anpassa från dagens TV-avgift. Media i
allmänhetens tjänst blir tydligare i och med att kundkretsen utgörs av alla
åländska hushåll.
En avgift skall till skillnad från en särskild skatt ha ett tydligt ändamål. En
väldefinierad public serviceavgift uppfyller enligt vår bedömning de juridiska
kraven, men som alltid när lagstiftning tas fram görs en mera djupgående
granskning av finansieringssystemet i samband med arbetet med lagstiftning.
Landskapsregeringen föreslår att public serviceavgiften införs genom en särskild public servicelag.
Herr talman! Meddelandet om mediepolitiken innehåller även annat än ett
resonemang kring finansieringen. I programmet lyfter vi vikten av ett genusperspektiv inom public service, vikten av en opartisk och fri rapportering, allas rätt till information. I meddelandet konstaterar vi att den tekniska utvecklingen går framåt och att utvecklingen på medieområdet är snabb och det
har visat sig att även för sakkunniga är det svårt att sia om hur TV, radio och
Internet kommer att se ut om t.ex. på relativt kort sikt som inom 10 år. Programmet lyfter även vikten av att Ålands Radio och TVs verksamhet tryggas
på lång sikt och så även programutbudet och fördjupnings- och tilläggsmaterial för radio och Tv men även för Internet både från Sverige och från
Finland.
En avsevärd del av programmet ägnas Ålands Radio som har ett kulturbärande uppdrag att genom sitt programutbud spegla samhället på ett
mångsidigt sätt.
Lagtinget har i budgeten för 2011 givit landskapsregeringen i uppdrag att
utreda en separering av produktion och distribution inom Ålands Radio och
TV. Utredningen är inte genomförd och därför tar landskapsregeringen inte
direkt ställning i frågan men konstaterar att ett alternativ är att Ålands Radio
och TVs styrelses får ansvara för distributionen men att det då finns ett behov
att formulera en tydlig policy som klargör de diskussioner som idag förs om
allas lika rätt till tillgång av sändningstid.
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Idag leds Ålands Radio och TV av en styrelse och ett förvaltningsråd. Landskapsregeringen föreslår att förvaltningsrådet skall avskaffas. Styrelsen har
det formella ansvaret för bolagets ekonomi och utveckling. Landskapsregeringen föreslår att ett medieråd kan tillsättas. Medierådet kan bestå av 5-6
personer som är kunniga inom områden som public service, sociala medier
och medieteknik. Uppgiften för rådet skulle vara att ge förslag till verksamhetsutveckling följa utvecklingen av mediepolitik och -insatser i Norden och
inom EU följa utvecklingen av internet, och inte minst de ungas förhållande
till sociala medier och utföra utredningsuppdrag på området samt i övrigt bistå med sakkunskap i olika mediefrågor och medverka i landskapsregeringens medieinsatser.
En stor del av de här uppgifterna sköter både VD och redaktionschef inom
Ålands Radio redan. Tanken är inte att införa någon förändring till den delen.
I beredningen av det här meddelandet har vi konstaterat att det finns många
utvecklingsfrågor som inte direkt bara berör Ålands Radio. Vi har också erfarit att vi rör oss i ett krångligt och svåröverskådligt område. Vi tänker oss därför ett tillskott som skulle utgöra en sakkunnig bevakning. Som bekant
släckte TV3 ned sändningar av hockey-VM nyligen. Lika var det med Champions League-finalen nyligen. Finsk TV kommenterade inte sistnämnda på
svenska. Mycket juridik och lobbyarbete både österut och västerut behövs är
bedömningen. Vi måste tillse att Åland inte hamnar i kläm i utvecklingen.
Andra aktuella frågor är t.ex. utbudet över PLAY-funktionen som medierådet kan fundera över och utvecklingsmöjligheter för Åland som eget TV-land.
Här behövs också en sakkunnig beredning och ett kunnigt medieråd kunde
vara till stor nytta. Utvecklingen inom tekniken rusar iväg och även här
kanske medierådet kan ha en uppgift att bistå med sakkunskap.
Innan beslut fattas och ett sådant här råd eventuellt införs så behöver rollfördelningen mellan ledningen av Ålands Radio, medierådet och landskapsregeringen klargöras
I programmet förs även ett resonemang kring SVT Play, nya medier och
barn och unga i mediesamhället.
Sammanfattningsvis, herr talman, föreslås följande åtgärder under programperioden: En landskapslag om public service utarbetas i syfte att klargöra public service, dess uppdrag, organisation och finansiering. En public
serviceavgift införs som ersätter dagens TV-avgift. Ålands Radio och TV Ab:s
organisation ses över. Landskapsregeringen tillsätter ett sakkunnigt medieråd. Samt fortsatta förhandlingar med SVT respektive Sveriges Radio om tillgången till SVT Play men även annat TV-utbud från i första hand Sverige.
Tack, herr talman.
Ltl Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Det finns mycket att säga om det här meddelandet. Jag
tänkte stanna kvar vid public serviceavgiften som landskapsregeringen
tycker att man ska införa. Hur har man resonerat från landskapsregeringens sida med hushåll som de facto väljer att stå utanför det utbud
som finns? Det finns äldre personer och det finns personer som har valt
att stå utanför. Kan man ta en avgift av någon som inte alls utnyttjar
servicen? Hur ser man på företag som har en dator eller TV i sitt lilla
småföretag? Ska man ta en avgift en av dem eller är det bara av hushåll?
Det var några av de frågor som jag skulle vilja ha svar på i det här replik-
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skiftet. Sedan har jag ett ganska långt anförande som jag tänker återkomma till.
Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

Herr talman! Under beredningen förde vi en diskussion om man borde
ha rätt att hävda att man inte har tillgång till något av allt detta som jag
har räknat upp här i diskussionen idag. Att man står utanför den infrastruktur som public service presenteras genom. I beredningen fanns det
synpunkter på om man kunde göra det juridiskt. Vi har inte i det här
meddelandet haft ambitionen att utreda alla juridiska knoppigheter eftersom ett meddelande uttrycker politiken och ambitionerna. När man
tar fram lagstiftningen ska man titta på de juridiska konsekvenserna och
att allting är i enlighet med grundlagen. Om jag får vara med och ta fram
den här public servicelagen så skulle jag föreslå att den omvända bevisföringen ska finnas med och man ska utreda noggrant att det inte strider
mot grundlagen.
Sedan när det gäller hushåll och företag är det samma sak. Vi har inte
gått in i detalj och funderat på olika företag.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Fredrik Karlström, replik

Tack, herr talman! Man har inte tänkt tanken klart angående motbevisningsfrågan, att ett hushåll ska kunna bevisa att man inte tar del av public service. Då blir det ett väldigt komplicerat system. Det måste finnas
ett system där man ska kunna hävda att man inte tar del av det. Fortsättningsvis kommer det att finnas ganska mycket kontrollfunktioner,
administration och byråkrati i ett system som går ut på att fakturera alla
hushåll.
Jag skulle också gärna vilja höra hur ministern resonerar angående
att man tar betalt per hushåll. Varför ska en ensamstående pensionär
betala lika mycket som t.ex. jag och min fru som båda två tjänar väldigt
bra och vi delar avgiften på två? Vi betalar 110 euro var och pensionären
får betala 220 euro. Känns det nya public serviceavgiftssystemet som ett
sunt och bra system?
Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

Herr talman! Som jag sade så har vi inte gått in och undersökt specifikt
om det finns några knoppigheter i omvänd bevisföring i förhållande till
grundlagen. Vår egen lagberedning och våra jurister som vi har i huset
finner inte några skäl för att det skulle finnas någon grundlagsproblematik i det. Vi har ändå valt att lämna det åt sidan och sätta det med i
lagstiftningsarbetet eftersom det är då som de juridiska konsekvensbedömningarna ska göras.
När man har tagit fram förslag till medieavgifter i Finland och i Sverige så har man inte omvänd bevisföring med. Därför har vi inte heller
kunnat förlita oss på någon annan som kanske har gjort en större utredning. Så vi har inte heller kunnat jämföra oss med dem.
När det gäller avgifterna för olika grupper så står det i meddelandet,
och jag framförde det också, att det ska göras differentieringar när det
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t.ex. gäller pensionärer. När det gäller hushåll så tror jag inte att det kan
jämföras med t.ex. produktion av sopor. Om en eller flera lyssnar på radio eller tittar på en dator så kostar det inte mera.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! De här avgiftsdiskussionerna tar ju groteska former. Inte
kan man ju använda en TV-avgift för att skipa någon slags social rättvisa. Man betalar för en tjänst som man får när man har den där apparaten. Det blir nog svårt. Titta nu på landskapsregeringens egen lagstiftning på det här området.
Ministern sade att man håller på att utreda Smedsböle och huvudmannaskapet. Min fråga är; vem är det som gör den utredningen?
Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

Herr talman! I mitt anförande, som jag skrev i våras, så är uppgifterna
fortsättningsvis alldeles korrekta, någon utredning inte har gjorts ännu.
Den utredningen är då förlagd till kansliavdelningen. Vi får vänta på att
få ett resultat därifrån.
Ltl Barbro Sundback, replik

Vi har liksom samma problematik nu igen tycker jag. Det finns väl
knappast så många på kansliavdelningen som har kompetens inom det
här området? Ska man upphandla den tjänsten? Jag vill varna för att det
här uppdraget inte kan gå till någon som jobbar på Ålands Radio och
TV. Det skulle verkligen vara att göra det jättebakvänt. Det måste vara
en utomstående utredare. Det måste göras snabbt, det kan inte vara så
svårt. Målsättningen bör ju vara att de här separeras. Nu har ju Ålands
Radio och TV kontinuerligt använt sig av sin makt och förhindrat att
andra aktörer, på en marknad som är fri idag, inte kan konkurrera på
samma villkor. Det måste man få ett slut på.
Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

Herr talman! Det är inte min uppgift att tillse att den här utredningen
kommer till. Därför har jag inte heller detaljer kring den. När man gör
en utredning så utgår jag ifrån att det är en opartisk som gör den, annars
är det inte någon idé att göra en utredning för då vet man på förhand
vad svaret blir.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Fredrik Karlström

Tack, herr talman! Jag har ett ganska långt anförande som jag har jobbat en
del med. Det här är frågor som har rört mig, berör mig och som jag är intresserad av. Jag har blivit lovad under fyra års tid att det här ska komma upp till
diskussion. Det har varit en orsak för landskapsregeringen att inte ta tag i TVavgiftens storlek. Man har inte tagit tag i frågorna för att man har avvaktat
den arbetsgrupp som ska se över det i etermediepolitiska programmet.
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Jag tar inte hela mitt anförande nu. Jag tycker att det är så pass viktigt och
fler människor borde vara i den här salen. Jag ber att få bordlägga det här
ärendet till måndagen den 19 september.
Det finns några saker som jag tycker att ministern kan fundera på. En av
de mest bedrövliga sakerna i det här är att landskapsregeringen kom med ett
handlingsprogram som sade att man skulle komma med förslag på en ny mediepolitik. År 2007 lämnade man i budgetbehandlingen ett förslag som sade
att man skulle utreda, titta över programmet och revidera det. Man skrev att
det ska utarbetas av en oberoende sakkunnig under ledning av en parlamentarisk referensgrupp. Finansutskottet tyckte att det här var en väldigt bra idé
och skrev; ”utskottet förordar ett brett mandat för den sakkunnige utredaren och referensgruppen.” Vad hände? Ja, 2007-2008 tillsätter man en
grupp bestående av regeringspartierna och VD från Ålands Radio och TV.
Den arbetsgruppen vet jag inte vad gjorde men av någon anledning så hände
ingenting. Det tog några år innan regeringen insåg att så var fallet så man tillsatte en ny grupp bestående av representanter bara ifrån regeringspartiet och
en före detta journalist från Ålands Radio och TV. Förväntar vi oss stora reformer med det sättet att arbeta? Jag gör det inte. Jag skulle vilja ha mer förklarat till nästa behandling på måndag.
Sedan även det, som ltl Barbro Sundback har tagit upp så många gånger,
man måste särskilja på distribution och produktion. Det har man gjort i alla
länder i Europa. Man har gjort det för 10-, 20- och 30-tal år sedan. Det är helt
ohållbart och det är förkastligt demokratiskt att ett bolag som producerar innehåll samtidigt äger möjligheterna att distribuera den här signalen ut till
resten av befolkningen.
I alla europeiska länder har man insett att ett produktionsbolag som också
antas distribuera andra bolags sändningar inte kan utveckla distributionen på
ett opartiskt sätt utan gynnar den egna produktionen i första hand. Eller särbehandlar något bolag framom ett annat i andra hand.
Vi återkommer till det här på måndag. Jag hoppas att salen då är välfylld
och att ni alla har läst det mediepolitiska program som landskapsregeringen
har gjort, som jag egentligen tycker är ett hån.
Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

Herr talman! Jag hoppas att nästa regering inte har en uppdelning mellan public serviceuppdraget och det mer tekniska, medieavgifter och den
delen av mediepolitiken. Så är det idag och så har det varit en väldigt
lång tid. Då uppstår just den här situationen. Här står jag och presenterar ett program men de delar som nu kritiseras är inte inom mitt ansvarsområde. Jag kan bara framför att det här borde göras någonting åt
men jag kan inte bära ansvaret för det. Ansvaret för hela mediepolitiken
borde finnas på en och samma person. När det gäller lagstiftning så är
det inte min personal och mina resurser som ska göra det, utan det är på
kansliavdelningen. På samma sätt är det med distribution och produktion.
Jag tycker att det är väldigt bra att det här ärendet nu bordläggs.
Förhoppningsvis är minister Eriksson här på måndag och kan besvara
frågorna.
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Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Under diskussionen har ltl Fredrik Karlström föreslagit att
ärendet bordläggs till måndagen den 19 september. Begärs ordet?
Ltl Johan Ehn

Herr talman! Jag önskar understöda ltl Fredrik Karlströms förslag om bordläggning och bordläggningstid.
Talmannen
Diskussionen är avslutad. Ärendet bordläggs till plenum måndagen den 19 september.
Föredras
11

Kraftnät Ålands AB:s ägarstruktur
Landskapsregeringens svar
Ltl Barbro Sundbacks enkla fråga (EF 28/2010-2011)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid lagtingets kommande plenum.

Föredras
12

Ungdomspolitisk handlingsplan
Landskapsregeringens svar
Ltl Carina Aaltonens enkla fråga (EF 29/2010-2011)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid lagtingets kommande plenum.

Föredras
13

Sänkt promillegräns
Landskapsregeringens svar
Ltl Carina Aaltonens enkla fråga (EF 30/2010-2011)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid lagtingets kommande plenum.

Föredras
14

Gullåsens inomhusluft
Landskapsregeringens svar
Ltl Barbro Sundbacks enkla fråga (EF 33/2010-2011)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid lagtingets kommande plenum.

Remiss efter bordläggning
15

Underlätta nyanställningar för särskilt utsatta grupper
Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 3/2010-2011)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid lagtingets kommande plenum.

Remiss
16

Ändring av trafikbrottslagen för landskapet Åland
Ltl Åke Mattssons lagmotion (LM 6/2010-2011)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid lagtingets kommande plenum.

Remiss
17

Kartläggning av tillgängligheten till offentliga miljöer
Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 7/2010-2011)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid lagtingets kommande plenum.
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Remiss
18

Tillämpningsdirektiv för avlastningsstöd
Vtm Gun-Mari Lindholms hemställningsmotion (HM 36/2010-2011)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid lagtingets kommande plenum.

Remiss
19

Försök med havsbaserad solenergi
Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 27/2010-2011)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid lagtingets kommande plenum.

Remiss
20

En åländsk nationalpark
Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 6/2010-2011)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid lagtingets kommande plenum.

Remiss
21

Nationalfond för natur- och kulturarv
Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion (HM 44/2010-2011)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid lagtingets kommande plenum.

Remiss
22

Specialutbildning inom äldreomsorgen för inflyttade
Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 47/2010-2011)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid lagtingets kommande plenum.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 19.9 kl.13.00 Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl.17.18).
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 28 ledamöter är närvarande.
Om ledighet från dagens plenum anhåller lagtingsledamoten Roger Jansson på grund
av privata angelägenheter. Beviljas.
Meddelas
Senare under dagen kan vi säga säkrare om den fortsatta tidtabellen för vårt arbete.
Nästa plenum är i varje fall inkommande onsdag.
Dessutom meddelas att vi idag vi 14-tiden kommer vi att ta en 15-20 minuters paus för
att dricka kaffe tillsammans med Torsten Sundblom.
Tredje behandling
1

Ändring av lagstiftningen om utkomststöd
Finansutskottets betänkande (FU 8/2010-2011)
Landskapsregeringens framställning (FR 31/2010-2011)
I tredje behandling kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid
andra behandlingen eller att förkasta förslaget. Först tillåts diskussion och efter det föreläggs lagförslaget för antagande.
Diskussion. Ingen diskussion.
Förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet
Åland av lagen om utkomststöd föreläggs för antagande i tredje behandling. Begärs ordet? Ingen begär ordet.
Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är
avslutad.
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Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion.
Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat.
Tredje behandling
2

Alkolås som kvalitetssäkring av person- och godstransporter
Lagutskottets betänkande (LU 24/2010-2011)
Landskapsregeringens framställning (FR 24/2010-2011)
Först tillåts diskussion och därefter föreläggs lagförslaget för beslut i tredje behandling.
Slutligen föreläggs betänkandets motiveringar för godkännande i enda behandling. Kan
förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Diskussion. Ingen diskussion.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om yrkesmässig trafik. Talmannen konstaterar att lagutskottet föreslår att lagförslaget ska förkastas vilket
antecknas som lagtingets beslut i tredje behandling. Lagförslaget är förkastat. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.
Föreläggs motiveringen för godkännande i enda behandling. Lagtinget har godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat.

Tredje behandling
3

Ny styrning av Ålands polismyndighet
Lagutskottets betänkande (LU 25/2010-2011)
Landskapsregeringens framställning (FR 29/2010-2011)
Ltl Jörgen Strands m.fl. lagmotion (LM 4/2010-2011)
Först tillåts diskussion och därefter föreläggs lagförslaget för beslut i tredje behandling.
Slutligen föreläggs betänkandets motiveringar för godkännande i enda behandling. Kan
förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Diskussion. Ingen diskussion.
Föreläggs förslaget i framställningen till landskapslag om ändring av landskapslagen
om yrkesmässig trafik. Talmannen konstaterar att lagutskottet föreslår att lagförslaget
ska förkastas vilket antecknas som lagtingets beslut i tredje behandling. På motsvarande sätt konstaterar talmannen att utskottet föreslår att lagtinget förkastar lagmotion
nr 4/2010-2011 vilket också antecknas som lagtingets beslut i tredje behandling. Lagförslagen är således förkastade. Lagförslagens tredje behandling är avslutad.
Föreläggs motiveringen för godkännande i enda behandling. Lagtinget har godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat.

Tredje behandling
4

Ny kommunalskattelag
Näringsutskottets betänkande (NU 8/2010-2011)
Landskapsregeringens framställning (FR 30/2010-2011)
I tredje behandling kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid
andra behandlingen eller att förkasta förslaget. Först tillåts diskussion och efter det föreläggs lagförslaget för antagande.
Diskussion. Ingen diskussion.
Förslaget till kommunalskattelag för landskapet Åland föreläggs för antagande i tredje
behandling. Begärs ordet? Ingen begär ordet. Lagtinget har i tredje behandling antagit
lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

205

Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion.
Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat.
Andra behandling
5

Ny landskapslag om hälso- och sjukvård
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 15/2010-2011)
Landskapsregeringens framställning (FR 28/2010-2011)
Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen av de i betänkandet ingående lagförslagen.
Diskussion.
Ltl Henry Lindström

Herr talman! I social- och miljöutskottets behandling av det här ärendet hade
vi en diskussion och röstning gällande reglemente för styrelsen i Ålands
hälso- och sjukvård. Enligt den framställning som finns sägs att det är landskapsregeringen som ska fastställa detta reglemente. En majoritet av utskottet valde att gå på den linjen.
Utgående ifrån att vi nu har en ny lagstiftning som reglerar detta och genom att man har en budget och landskapsregeringen får en beställarroll
måste reglementet anses vara ett internt dokument som reglerar hur styrelsen ska arbeta.
Jag vill härmed föreslå ett ändringsförslag, vilket är utdelat på ledamöternas bord. En ändring av 8 § i landskapslagen om Ålands hälso- och sjukvård,
sålunda att 8 § skulle lyda; ”styrelsen ska anta ett reglemente för Ålands
hälso- och sjukvård.” Sedan utesluts den andra meningen. Andra momentet
blir lika som i social- och miljöutskottets betänkande.
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Jag har en gång tidigare uppträtt här i talarstolen som elektroniskt föredöme och framgångskvinna. Det är lite patetiskt, för jag vet väldigt
lite om det här. Nu har fått låna den här apparaten av ltl Johan Ehn för att jag
helt enkelt har glömt mina papper. Att slarv belönas med att man framställs
som en teknisk föregångare är ju lite skojigt.
Herr talman! Det här med reglementet har vi ju haft flera omgångar om.
Jag och mitt parti delar inte ltl Lindströms uppfattning. Jag har just idag varit på studiebesök till AMS, där har man också ett reglemente som fastställts
av landskapsregeringen. Det är för att de är en underordnad myndighet. På
samma sätt är det med Ålands högskola och med Ålands gymnasium. Det är
alltså inte några självständiga bolag som det är frågan om. ÅHS är också en
underordnad myndighet. Även om reglementet innehåller bestämmelser om
den interna organisationen så är det ändå ett reglemente som reglerar förhållandet mellan den underordnade myndigheten och landskapsregeringen, åtminstone till vissa delar. Jag tycker inte att vi ska ha så att vissa underordnade myndigheter har ett reglemente som fastställs av regeringen och andra
har det inte. Det måste finnas någon slags förvaltningsrättslig princip över
det här, inte att vi besluter Ad-hoc från det ena fallet till det andra. Det finns
säkert några utredningar om det här också, det känner jag inte till. Men så
länge som vi inte har fått någon större förklaring än att man bara tycker så
här bland vissa ledamöter så tycker jag inte att vi ska frångå en sådan princip.
Vi har nog problem ändå med rättssäkerheten i vår förvaltning.
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Herr talman! Jag föreslår att det sista momentet i 37 §, som lyder;” Ålands
hälso- och sjukvård tillhandahåller läkartjänster vid de offentliga institutionerna för äldre som finns i landskapet”, att det ska strykas. Inte för att jag i
sak har någonting emot det här, men det är inte tillräckligt vad gäller att reglera ÅHS ansvar för de äldre som bor på kommunala institutioner och annat
boende. Det handlar inte bara om att tillhandahålla läkartjänster. ÅHS är
skyldiga att ge alla, oberoende var man bor på Åland, läkartjänster. Ett betydligt större problem är vem som ansvarar i de kommunala institutionsboendena för hela den medicinska vården. Vem ser till att de boende får samma
rättigheter som alla andra till material och medicinska hjälpmedel av olika
slag. Hela frågan är betydligt större. Även om social- och miljöutskottet är
kompetent i många avseenden, så tror jag inte riktigt att de kan överblicka
den här frågan riktigt. Det här momentet är lite tillhöftat, som jag ser det.
Sedan har man inte frågat hur ÅHS ser på det här, man har inte frågat läkarna eller facket om det, utan man har tyckt till här. Jag tycker inte vi ska ha
en sådan lagstiftning där man på så lösa boliner reglerar den här verksamheten.
Jag föreslår att det utesluts och att man i stället uppdrar åt landskapsregeringen att ta initiativ till att avtals ingås mellan kommunerna och ÅHS om att
ÅHS ska ansvara för läkarvården och den medicinska vården av äldre som
bor på kommunala institutioner.
Utskottet säger inte vad man menar med uttrycket tillhandahålla. Jag tror
inte att landskapsregeringen kan säga vad lagtinget menar. Är det att man reglerar finansieringen? Vem ska vara huvudman för det här? Är det kommunerna till viss del, i samråd eller hur ska det ske så att det här momentet verkligen blir tillämpat?
Det andra är offentliga institutioner, inte är de väl offentliga i den bemärkelsen att vem som helst får komma och gå. Det är ju kommunala institutioner för äldreboende. Det är ju ett hem för dem som bor där. Och om det skulle
vara privat äldreboende i kommunen, ska inte de då ha rätt till de här tjänsterna? Jag tror inte att utskottet riktigt har klarat av den här uppgiften. Om vi
har ett privat institutionsboende i Mariehamn då ska inte ÅHS behöva tillhandahålla läkartjänster, om jag förstår det här är rätt. För det här gäller offentliga institutioner. Men de som bor på privata institutioner har samma rätt
som alla andra, som jag försöker upprepa till tjatighet. Det spelar alltså ingen
roll var man bor, man har rätt till läkarvård. Det ska landskapsregeringen,
ÅHS och kommunerna klara av att organisera upp. Det är inte frågan om att
inte någon skulle ha rätt. Det är frågan om att organisera det på ett sätt som
avviker från riket. Det är väl kanske det som är det svåra. Det där blir nog en
död bokstav. Det blir lite svårt för myndigheterna, ÅHS och andra att klara av
det. Det kommer knappast ens så långt, skulle jag tro. Det är en viktig fråga.
Den borde nog regleras men inte på det här sättet. Tack, herr talman!
Ltl Gun Carlson, replik

Herr talman! Visst är det en viktig fråga, absolut. Det som ändå är viktigare är det som ltl Barbro Sundback säger att det nu ska regleras vems
ansvar det är, att ansvaret ska vara ÅHS. Man måste komma ihåg att
landskapsregeringen har tillsynsansvaret. Det är landskapsregeringen
som ska se till att alla på Åland får den sjukvård som de har rätt till. Det
betyder också att det gäller dem som bor på de kommunala institution-
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erna. Att i det här skedet påstå att ÅHS ska ta hand om hela läkarvården
och den medicinska vården av de äldre som bor på kommunala institutioner är för stor bit idag. Vi ska komma att nu har vi redan i lagen ändrat
ansvaret för Gullåsen. Vi har lyft bort ansvaret från kommunerna och
fört ansvaret på ÅHS. Jag tycker att man ska se hur det utfaller innan
man tar en ännu större bit.
Att det sedan är en olycklig skrivning i 37 § håller jag med om. Jag
tycker att landskapsregeringens framställning var bättre. Men i utskottet
fick jag inte gehör för den frågan. Jag har sagt att jag kan leva med det
som är föreslaget.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, vi får vara glada att ltl Gun Carlson kan leva med det. Annars skulle
det ju vara väldigt tråkigt om det skulle resultera i någon plötslig avgång. Skämt åsido, herr talman, det är ju så att ÅHS redan formellt har
ansvar både för läkarvården och för den medicinska vården. Men på
Åland så lyckas man inte organisera upp det. Det betyder inte att det ska
vara sjuksköterskor från Gullåsen och läkare i varje boende. Man kan
faktiskt se hur de har gjort i Sverige. Det ena är hur de gamla ska få den
här servicen, och det finns många modeller, men de måste säkras i något
slags avtal. För som det är nu så går det inte. Det andra är frågan om
vem som ska betala den, inte kommunerna utan landskapet.
Ltl Gun Carlson, replik

Det kan låta väldigt bra som ltl Sundback säger. Det är bara det att förslaget att ÅHS skulle ta hand om hela läkarvården och den medicinska
vården för de äldre är nästan omöjligt att genomföra i praktiken. Man
måste veta hur det går till. Det är väldigt svårt att särskilja de här och
dra en gräns mellan vad som är medicinsk vård och vad som är omsorg.
Det är nästan omöjligt. Det är omöjligt överallt, också på de här tre institutionerna.
Jag upprepar att jag tycker att det som nu är taget i lagen om Gullåsen, ansvaret som flyttas från kommunerna till ÅHS, är ett första steg.
Sedan detta med läkarlönerna för ÅHS. Man måste alltid komma ihåg
att landskapsregeringen har tillsynsansvaret och ska se till att allt fungerar på institutionerna. Man har också lovat att ge föreskrifter om vad institutionsvård är på Åland. Så att man får det klart för sig. Där skulle
man kunna reglera det.
Ltl Barbro Sundback, replik

Nej, det tror jag inte. Det är helt och hållet en annan fråga. Jag är överens om att det ska vara så där. I praktiken sedan säger man på byrån att
det inte finns resurser, så man gör inte detta. Det finns för få personer.
Jag ser inte heller att allting ska skötas från ÅHS. Det finns ju redan
sjukvårdspersonal på dessa boenden. Men de behöver någon som har
det medicinska ansvar för det arbetet som utförs där. Det är mera en
formalitet än att man behöver ändra på så hemskt mycket annat. Sedan
ska det finnas en läkare som dessa människor har tillgång till och det
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ska ÅHS betala. Det handlar om att organisera upp det här arbetet. Det
är inte alls svårt, men man måste ha lite fantasi och se möjligheterna
och inte bara se hur svårt det är.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! Vi ska hoppas att det här blir en viktig fråga så småningom, om det blir såsom ltl Sundbacks och mina intentioner och att
förhoppningarna slår in vi vill få bort lite kommuner på Åland, och att
det blir en kommun här. Men fram till dess så får vi titta lite närmare på
det här. Anledningen till att vi gjorde den här ändringen är att ÅHS står
ju för läkarna. ÅHS har ansvaret för läkarvården hela livet utom vid ett
enda skede, och det är när man är intagen på de här tre institutionerna.
Det är det som vi avser, att även då så ska man stå för läkarkostnaderna
under den tiden, bara läkarkostnaderna, inte den vård som läkarna ordinerar. Det är avsikten med den här skrivningen. Vi erfor när vi diskuterade den utskottet att det vara ganska tydligt.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, herr talman! Jag tror inte att färre kommuner löser det här problemet, men det blir färre att avtala med. Detta med att de som bor på
institution ska ha rätt till läkarvård och all annan sjukvård som de är i
behov av är ingen nyhet. Det är bara det att landskapsregeringen och
ÅHS inte har kunnat organisera upp det här så att det motsvarar de
åländska förhållandena. Det är fortfarande bristfälligt.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! För att göra ett tillrättaläggande, jag pratar inte om
mindre kommuner utan om Åland som en huvudman för hela den här
kommunala institutionsverksamheten. Då hade man inte gränsdragningen, för det är den som är problemet.
När man hamnar på institution så tas en stor del av ens inkomster i
från en. I den avgiften ingår läkarvården. Det anser vi att man inte ska
göra. Det är inte kommunerna som ska stå för läkarvården. Också under
den tiden som man bor på dessa tre institutioner så ska ÅHS stå för
läkarvården. Det är inte helt orimligt, tycker jag.
Ltl Barbro Sundback, replik

Det är bra om vi kan enas om att ha en kommun. Äldreboendena kommer fortsättningsvis att finnas utspridda på Åland. Det kanske kommer
flera. Om det är detta som man vill komma åt med en kommun så hjälper inte det. Inte heller den andra frågan löses genom den förändringen.
Det är sant att det ingår i avgiften att man ska ha rätt till vård om man
bor på ett kommunalt institutionsboende. Det är ju därför som kommunerna har försökt ordna det. Det tokiga är att det inte finns någon kommunal kompetens på det här området. Kompetensen finns inom ÅHS,
landskapet underordnad myndighet. Då är avtal en mycket flexibel modell. Det är så som man bland annat har löst det i Sverige.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! I motsats till de andra som har uttalat sig i replikväxlarna så vill
jag ge mitt stöd till ltl Barbro Sundbacks förslag. Det är på sin plats att
man reglerar det här i lag och att man formaliserar det. Det finns en
otydlighet i den här frågan och det ska inte drabba någon enskild, så att
man på alla ställen vet hur det här ska vara. Det försök som har gjorts i
vissa kommuner runt om på Åland bereder också väg för ett eventuellt
framtida samarbete. Man banar väg med den här lagen också.
Det enda problemet är att vi först ska rösta om att vi ska utesluta det
som har sagt ifrån utskottets sida. Därefter ska vi få in den här förbättrande skrivningen i lagen. Det ser jag som ett problem.
Ltl Barbro Sundback, replik

Det är ju problematiskt om det skulle hampa sig så att vi inte fick majoritet, för då kan vi inte ställa den här klämmen, den blir lite överflödig.
Jag är inte så orolig. Jag vet att det måste göras på det här sättet. Om det
inte blir nu så blir det kanske, som många andra frågor, om 10 eller 15
år. Jag bidar lugnt. Jag tackar för vtm Lindholms stöd.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Vi får hoppas att det finns en majoritet. Det verkar inte vara riktigt så
här i salen idag, men det är väl som med alla idéer och förbättringsförslag att det tar lite tid att sjunka in. Den här debatten har vi haft många
gånger här i salen under de här senaste fyra åren.
På en del ställen fungerar det redan på det här sättet. Det finns också
personal som kan hantera det här på olika äldreboenden. Det är många
kommuner som har satsat på sjukvårdspersonal på sina äldreboenden
istället för personer med social utbildning. Det är bra att det finns i lag
reglerat så att alla vet vem det är som bär det yttersta ansvaret. Jag tycker det här är ett bra försök ytterligare igen en gång.
Ltl Barbro Sundback, replik

Som jag ser det är det två centrala frågor som man måste försöka lösa.
Det ena är hur man organiserar upp läkarvården och den medicinska
vården och vem som ansvarar för den när den bedrivs i kommunalt boende. Det andra är vem som ska betala. Det är givet att det är den myndighet som har ansvaret och som ger tjänsterna som ska vara den som
också ansvarar för kostnaderna, åtminstone till en viss gräns.
Ltl Johan Ehn brukar föra fram förslaget att man skulle kunna reglera
det här via landskapsandelarna. Det är möjligt att det är en modell.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vtm Gunnar Jansson

Tack, herr talman! Man brukar säga att hälso- och sjukvårdens socialisering i
början på 1950-talet överträffas i omfång vad gäller samhällsreformer bara av
på grundskolans införande. Så gjorde man också på Åland. Det omvända
kommunalförbund som vi levde länge med under Ålands centralsjukhus vet
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många av oss hur dåligt det egentligen fungerade. Den reform som lagstiftningen för ett antal år sedan medförde med ÅHS var ju välkommen och
framåtsyftande. Den reformen blev tyvärr i sitt första skede enbart en administrativ reform. Nu lagstiftar vi om såväl administration som verksamhet.
När vi talar om verksamheten så ligger vi sfären för enskilda medborgares
rättigheter och skyldigheter. Vi får väl räkna med att vi alla en dag är kunder i
ÅHS. Därför är det av största vikt att den myndigheten fungerar väl, och att
den som bas för sin verksamhet har ett modernt regelverk. Den reformen genomför vi nu. Vi ska vara glada för att vi har kommit till steg två i den här
processen.
Med det här har jag sagt att Ålands hälso- och sjukvård är en myndighet.
Det är en sådan myndighet som definieras i 3 § självstyrelselagen. Den säger
att den lagstiftande makten i självstyrelsesystemet utövas av oss här i lagtinget på befolkningens vägnar, och att den förvaltande verksamheten i självstyrelsesystemet handhas av landskapsregeringen och myndigheter under
den. Här menar jag att kollegan Barbro Sundback träffade precis rätt. Det är
detta som det handlar om. Det är myndigheten Ålands hälso- och sjukvård
som utövar offentlig makt i självstyrelsesystemet.
Nu har jag närmat mig ämnet för min betraktelse dvs. ändringsförslaget av
8 § som framlagts nyss av ltl Henry Lindström. Jag måste då för ordningens
skull citera den, jag är inte säker på att alla riktigt tydligt minns vad som står
i paragrafen. Jag läser 8 § i framställningen som lyder:” Styrelsen ska anta
ett reglemente för Ålands hälso- och sjukvård. Reglemente ska fastställas av
landskapsregeringen. I reglemente ska finnas bestämmelser om myndighetens administration samt om övriga frågor som gäller verkställigheten av
myndighetens uppgifter och myndighetens funktion”. Som sagt, all offentlig
verksamhet ska utövas under lagarna och lagar är normer. Vi har normer på
en lägre nivå än lagar. Ett reglemente är en norm. Texter, papper, underreglemente kan kallas anvisningar, riktlinjer osv. Det är dokument för myndigheternas interna verksamheter som saknar normativ effekt och som aldrig
kan åberopas utåt. Med det här ändringsförslaget som kollegan Henry Lindström framlägger så berövar man ÅHS möjligheten att i reglemente utföra
normer som har effekt utan för ÅHS ram. Det är enligt min mening förödande. Jag vet att det är så nu. Jag har varit en ivrig kämpe mot nuvarande
16 §, i det här lagförslaget 8 §. Egentligen kunde man gå så långt och säga att
själva termen regemente inte alls borde få användas för dokument som saknar normativ effekt. Vill man, såsom ändringsförslaget innehåller, beröva
reglemente den normativa effekt som det innebär ifall vi diskuterar ett internt
papper och inte ett av landskapsregeringens eller något annat utomstående
fastställt dokument. Man kan inte alls enligt min mening använda termen
reglemente. Till den delen är ändringsförslaget olyckligt. Om förslagsställaren
menar allvar med texten så borde det heta något som att styrelsen ska anta
ett dokument som styr myndigheternas interna verksamhet. Då faller andra
momentet bort med nödvändighet. För som jag nyss nämnde, i reglemente
skall regleras frågor som gäller verkställigheten av myndighetens uppgifter
och myndighetens funktion, dvs. hur myndigheten förhåller sig mot allmänheten, mot mig och alla andra här. Jag kan aldrig åberopa reglemente till min
fördel, eftersom reglemente är så här format enligt förslaget. Det är enbart ett
internt papper.
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Här kan vi gå tillbaka till högsta förvaltningsdomstolens dom i tiden gällande ett ärende i ÅHS om avlöning av förvaltningschefen. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att nuvarande reglemente på sin höjd är ett internt arbetspapper som saknar normativ effekt mot andra.
Den andra effekten också av det här sammanhanget är att om ÅHS skulle
behöva ett reglemente som styr verkställigheten av ÅHS uppgifter och dess
funktion mot allmänheten, den yttre normativa effekten, så kan man alltså
inte alls tillämpa ett sådant här reglemente för det. ÅHS-styrelse är ingen sådan myndighet som kan utfärda normer enligt 3 § och 21 § i självstyrelselagen
mot allmänheten. Kvar blir ett internt papper för myndighetens inre angelägenheter och då kommer momenten att stå i strid med varandra. Myndigheten fastställer själv reglemente men reglemente ska innehålla reglering av
myndighetens administration samt övriga frågor som gäller verkställigheten
av myndighetens uppgifter och myndighetens funktion.
Jag kan inte tänka mig att stöda det här ändringsförslaget av formella skäl
men ännu mera av materiella skäl just därför att om landskapsregeringen
inte ska fastställa ett reglemente för ÅHS så kan inte ÅHS överhuvudtaget i
ett reglemente vända sig mot allmänheten. Om någon i allmänheten jag, Vera
i Knutsboda eller någon annan vill ha en reglering inom det område som 8 §
föreskriver så måste man gå till lag eller landskapsförordning. Det kan aldrig
ha varit avsikten med 8 §.
Jag motsätter mig på det bestämdaste detta ändringsförslag. Jag hoppas
att lagtinget kan göra detsamma och omfattar regeringens och dess förslag till
8 § lika som majoritetens ståndpunkt i utskottet. Tack, talman.
Ltl Olof Erland

Herr talman! Utan att det är förberett eller planerat så ansluter sig mitt anförande ganska nära till det som vtm Gunnar Jansson här har sagt. De principiella synpunkterna på vad ett reglemente kunde vara och inte är. Jag förstår
mycket väl vad vtm Gunnar Jansson har sagt.
Jag tänkte beröra några mera allmänna synpunkter som baserar sig på
den debatt som vi har haft på senare år. Vi har nyligen diskuterat polismyndigheten. Vi kommer att diskutera Ålands Radio och TV. Nu har vi ÅHS, vi
har ÅMHM och vi har motorfordonsbyrån. Gymnasieskolan var lite speciell
när det gäller styrningen.
I remissen av Ålands hälso- och sjukvårdslag tog jag upp just frågan om att
man borde klargöra tydligare vad styrning av en underlydande myndighet, eller ett verk betyder. Nu har vi fastnat på en diskussion om reglemente. Reglemente är ett gammalt ord som kan betyda stadgar, regelverk, intern ordning. Vi har hamnstadgan i Mariehamn som är gammal i sig, namnet är precis lika oklart som i det här fallet. Reglemente är vad man säger att det ska
vara. Samtidigt är det inte någonting annat, det var det som jag förstod på
vtm Gunnar Jansson, att reglemente kan inte vara normerande från myndigheten till någonting yttre. Då kan man säga att det är ett internt regelverk.
Vem bestämmer över ett internt regelverk? Ja, knappast någon utomstående
utan ÅHS själva. Vill man att det ska vara så, bestämmer man så. Har jag tolkat ltl Lindström rätt så vill han gå på den linjen, det som är internt när det
gäller organisationen ska man bestämma själv. Min första reaktion var att jag
delade ltl Henry Lindströms uppfattning men endast till ungefär 30 procent
och det räcker inte till i det här fallet för att ge stöd. Jag anser att landskaps-

212

regeringen ska gå vidare med den här frågan och i andra fall eventuellt bereda ett ärende som säger att reglemente ska vara en intern sak, myndigheten
styrs av huvudmannen på ett annat sätt.
Herr talman! Jag ska bara kort nämna de andra sätten som vtm Gunnar
Jansson redan har nämnt. Man styr genom lagar, man styr genom förordningar och man styr genom budgetbeslut. Där har vi den formella parlamentariska ordningen. T.ex. Ålands radio och TV styrs genom lagar, förordningar
och budget men framförallt så finns det en bolagsordning och det finns ett
etermediepolitiskt program som säger vad huvudmannens uppgift är för
detta bolag. Samma sak är det med ÅHS. Formellt sett är det lagar, förordningar och budget men det är också styrelserepresentationen. Sätter landskapsregeringen in en styrelserepresentant så har det en styrande effekt. Precis liksom ekonomistyrningssystemet som helhet har det i lönesättning, löneförhandlingar och liknande.
Den här frågan är inte så där alldeles enkel, om man ser det i ett parlamentariskt system där vi har en regering och underlydande myndigheter. Det är
enkelt att säga att reglemente inte har någon normativ effekt om det är ett internt dokument. Det är lika enkelt att säga att om vi nu följer framställningen
och utskottet så då har det en effekt som ett styrande dokument, normgivande från landskapsregeringens sida i och med att det är fastställt.
Jag tycker att det är lämpligt att göra som här är föreslaget. Man kan överleva med landskapsregeringens framställning och till och med må lika bra
som tidigare. Samtidigt kommer den här frågan att aktualiseras i framtiden
på ett principiellt plan. Det är detta som ska vara utgångspunkten för myndighetsstyrningen.
Vtm Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! När man alltså följer 2 mom. i 8 §, vilket man måste göra
för där regleras reglementets fullmakts omfattning, så kan det aldrig
vara en intern angelägenhet för ÅHS, hur ÅHS verkställer de frågor som
ÅHS ska handlägga. Eftersom hela verksamheten i ÅHS riktar sig mot
människor, det yttre samhället. Förhållandet mellan myndigheten och
det yttre samhället kan aldrig vara en intern fråga för myndigheten i
fråga. Det var det ena tillrättaläggandet.
Det andra är jämförelsen med ÅHS och Ålands Radio och TV i all ära
men där är det en avgörande skillnad. ÅHS är en offentligrättslig myndighet, medan radiobolaget är ett privaträttsligt aktiebolag som styrs enligt helt andra regler och en helt annan logik i.
Jag upprepar, den offentliga makten måste utövas fullt ut under lagar
och inte något annat.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Det stämmer att radion är ett bolag. Det finns lagstiftning
om vad som är public service och det finns ett uppdrag. Att jämföra ÅHS
och radion i sak kan jag hålla med om att är att gå för långt. Ett reglemente säger internt att man ska verkställa på ett visst sätt. Det kan ju
aldrig stå över lagstiftningen. När man verkställer hälso- och sjukvård så
måste man följa lagarna och patientsäkerhet. Reglemente blir i ett sådant ärende som verkställigheten gentemot patienter en nullitet. Det
kanske man inte ska syssla med så mycket.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gun Carlson, replik

Herr talman! Som reglementet är uppbyggt idag, som delvis kommer att
ändras efter den här lagens slutbehandling, så är det ett internt dokument som reglerar arbetet på golvet och reglerar den operativa verksamheten med detaljer om vad respektive översköterskor och klinikchefer har för uppgifter osv.
Samtidigt finns det många paragrafen i lagen; 9 §, 10 §, 11 §, 12 § och
23 § eller 24 §, rätten till en andra bedömning osv. Det finns många regleringar i olika paragrafer som är för den enskildes bästa. Ändringarna
av organisation och verksamhet ska också fastställas av landskapsregeringen, alla de här viktiga delarna, medan reglemente innehåller den
operativa dagliga verksamheten.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Kanske jag inte riktigt förstår. Därför tycker jag att man
ska klargöra att reglemente ska vara just ett internt dokument.
I modernt språkbruk kallar man det organisationsplan eller verksamhetsinstruktioner, där man utifrån lagstiftning, andra styrdokument och
budget säger hur man ska göra och hur man ska tolka det.
Det som blev lite problematiskt i det här reglementet var att man någon gång i styrelsen ändrade reglementet för att kunna anställda den
person som man ville ha, som då gick emot reglementet, om jag nu förenklar detta ärende något. Det är väldigt bra att dela upp det som är lagstiftning, förordning, budget, myndighetsstyrning och tillsyn och ha den
interna delen som någonting annat. Här ser jag att det går ihop.
Ltl Gun Carlson, replik

Herr talman! Om ordet reglemente inte är rätt val är säkert en tolkningsfråga. I verkligheten är det ett internt dokument som reglerar den
operativa dagliga verksamheten. Reglementet kan inte ändra någonting
i själva verksamheten eftersom det regleras i andra paragrafer. Inte heller i organisationen, det har även en egen paragraf, 12 §. Såsom vi har
det idag kan man inte gå in och göra de här stora genomgripande förändringarna i ett reglemente. ÅHS-styrelse också har godkänt och tycker
att det är rätt, men det är inte de som ska godkänna det här utan det är
lagtinget förstås.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Jag kan inte direkt motsäga ltl Gun Carlson. Det är ju så
som man vill ha den här instruktionen och organisationsplanen att det
gäller det interna. Framöver borde landskapsregeringen klargöra vad
som hör till lagstiftningen, lagnormgivning och vad som hör till det interna och kalla det verksamhetsplan och organisationsplan för att markera att det är en tydlig skiljelinje mellan det interna och myndighetsstyrningen.
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Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Johan Ehn

Herr talman! Bästa kollegor, jag ska i det här anförandet koncentrera mig till
de två ändringsförslag som finns på bordet.
För det första, det av ltl Henry Lindström framlagda förslaget om ändring
av 8 § i reglementet. Jag stöder förslaget om att förändra i paragrafen på det
sätt som nu föreslås. Jag försökte noggrant lyssnat på det som vtm Gunnar
Jansson var inne på. Jag måste ärligt säga att jag inte hängde med i resonemanget så pass att jag kunde komma till en slutsats som leder till att jag
skulle se att det var något fel på ltl Henry Lindströms förslag. Är det ett instrument för styrelsen att styra upp sin verksamhet så tycker jag att man ska
ha det precis såsom föreslås här, att styrelsen själv fastslår reglemente. Det
som framförallt får rättseffekt gentemot andra har vi i lag och förordning. Det
är där som medborgarna går tillbaka till och tittar på när man ska kräva sin
rätt och faktiskt se till att man får det som man har möjlighet att få från ÅHS.
Som ltl Erland var inne på, gör vi också ett antal andra olika beslut i den
här församlingen som är mera övergripande styrande. Det handlar om budgetbeslut, hälso- och sjukvårdspolitiska program och liknande och som
kommer till styrelsen som ska förhålla sig till det.
När det gäller reglemente, såsom jag har förstått hela diskussionen, så är
det uttryckligen frågan om hur man väljer att organisera arbetet internt i organisationen. Det handlar om att man beskriver hur man ska följa upp det
som finns i lag och förordning. Det är inte något där man i lag och förordning
har gett ytterligare fullmakter att göra saker som inte finns i lag och förordning. Man begränsar inte heller eller utvidgar på ett betydande sätt det som
finns i lag och förordning. Utgående ifrån detta så ser jag inte att det skulle
finnas ett bekymmer med det. Snarare tvärtom, det är viktigt att styrelsen,
som ansvarar för ÅHS som helhet, också kan skapa sin organisation så att det
är möjligt att genomföra de här sakerna. Detta är vad jag har kunnat leda mig
fram till genom den här diskussionen.
När det sedan gäller ltl Sundbacks ändringsförslag som gäller framställningen 38 § och 37 § i betänkandet så kan inte tänka mig i det här läget att
stryka den formulering som finns i det förslag som utskottet nu ger. Det behöver finnas kvar, oberoende av vad man sedan tycker om den fortsatta diskussionen. Det ligger någonting i det som ltl Sundback tar upp i klämförslaget. Man använder i det här fallet ett ordval som jag inte är riktigt nöjd med.
Jag kunde inte svara på det tidigare eftersom ltl Sundback i en replik nämnde
mitt namn angående hur jag ser på det här.
Jag kan återupprepa hur jag ser på det. Det finns en tydlig åtskillnad idag
på vad kommunerna och landskapet ansvarar för. Sjukvården är landskapets
och omsorgen är kommunernas ansvar. Men när man kommer ut i verksamheten så går det inte att dra en linje rakt igenom det här. Verksamheterna går
ihop, ständigt och jämt kommer man att utföra verksamheter åt varandra.
För att kunna göra det på bästa möjliga sätt så tror jag att man skulle göra det
som fanns i äldreomsorgsprogrammet, titta noggrant på vad som har hänt
med den ekonomiska fördelningen mellan landskap och kommunerna i sociala- och äldreomsorgsfrågorna. Man skulle titta på hur penningströmmarna
har gått när man har gjort olika förändringar av äldreomsorgsorganisationen.
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Efter det kan man konstatera huruvida man ska justera något kring kostnaderna. Vi vinner inte någonting på att försöka dela upp det så att landskapets
personal ska utföra landskapets ansvar i kommunerna och kommunerna sitt
ansvar. Vi ska utnyttja resurserna på bästa möjliga sätt. Hur man sedan hittar
finansieringsmodellen så tror jag att nyckeln väldigt långt finns i hur man betalar ut landskapsandelar. Mitt minne säger mig att i det äldreomsorgsprogram som togs under föregående mandatperiod fanns också ett uppdrag att
titta vidare på fördelningen av kostnaderna. Man skulle titta på vilket sätt det
här förändrades för att sedan kunna göra bedömningen hur man ska gå vidare. Jag har åtminstone inte fått mig till livs den utvärderingen. Den är inte
gjord vad jag vet. Man har den biten kvar att jobba med. Man har nu gått vidare inom ÅHS och man gör Gullåsen till ett geriatriskt sjukhus. Man ser
också till att kommunerna ska ta sitt ansvar vad gäller omsorgen. Den biten
tycker jag att skulle vara viktigast att få klarhet i längre fram.
Summa summarum stöder jag utskottets förslag vad gäller de här skrivningarna. Jag ser att det finns ett behov framåt att föra ett resonemang framförallt kring finansieringen och hur man ska lösa den på bästa möjliga sätt. Vi
är en bra bit på väg i den här lagstiftningen som nu ligger på bordet. Tack,
herr talman.
Ltl Gun Carlson, replik

Herr talman! Jag stöder ltl i Ehn när det gäller 8 §, reglemente, men inte
i den här frågan. Jag inser att det känns som att lagtinget håller på att
glömma att vi också har en landskapslag om ändring av landskapslagen
om tillämpning i landskapet Åland och riksförfattningar om socialvården. Där har man beslutat, och tills vidare har jag inte hört något ändringsförslag, att; ”anstaltsvård som avses i 24 § (i den finska socialvårdslagen) benämns i landskapet institutionsvård. Den vård som avses i 24 § omfattar i landskapet omsorgen samt sådan sjukvård som
inte kräver sjukvård.” Det håller vi på att godkänna i den här framställningen. Det känns som om vi håller på att glömma det här. Det ingår ju
faktiskt, det är ett förtydligande.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Jag tror att jag var otydlig om det uppfattades på det här
sättet. Jag uppfattar att ltl Gun Carlson och jag är överens kring det här.
Jag är helt medveten om att den här förändringen finns med här. Jag
sade att vi tar steg åt det bättre hållet. Fortsättningsvis, när vi ser framåt
på fördelningen mellan kostnaderna så kommer kommunerna att
hamna i den situationen att sjukvårdskostnaderna kommer att kosta
kommunerna väldigt mycket. Då kan det vara skäl att titta vidare på det
i följande steg.
Jag återupprepar, jag stöder både landskapsregeringens och utskottets förslag till betänkandet vad gäller den här biten. Jag kommer inte
att stöda ltl Sundbacks förslag om strykning. Jag har också svårt att stöder klämmen eftersom jag tycker att den är felaktigt formulerad. Det
finns ordval där som jag inte gillar.
Ltl Gun Carlson, replik

Herr talman! Det var ett bra klarläggande av ltl av Ehn. Här säger vi nu
att kommunerna ska ha ansvar för den sjukvård som inte kräver sjuk-
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husvård. Det säger vi i det här lagförslaget. Det tror jag att man har
missat ibland här i diskussionen. Jag har också bett om att man ska ge
ytterligare föreskrifter om vad det här betyder.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Det är uppenbarligen så att ltl Gun Carlson och jag har
helt lika åsikter i den här frågan.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! Jag håller också med ltl i Ehn. Diskussionen som har
gått i utskottet är ganska klar. Vi tycker att det här behöver utredas betydligt mera. Det har vi också sagt i de allmänna motiveringarna under
ändringen av socialvårdslagen. Utskottet har konstaterat att;” det fortfarande finns behov av att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan den
omsorg som kommunerna tillhandahåller och den hälso- och sjukvård
som Ålands hälso-och sjukvård ska tillhandahålla. Utskottet uppmanar landskapsregeringen att utarbeta närmare anvisningar gällande i
institutionsvårdens helhetsansvar för klienterna”. Jag tycker att det här
är relativt tydligt. Sedan när man har utrett och fått klarhet i det här så
finns det en plattform och man måste ta ett nytt beslut hur man ska gå
vidare. Att man redan nu ska bestämma hur man går vidare, som är en
tendens i klämmen, är lite onödigt. Den här lagen är ju relativt ny. Det
finns många nya förändringar som behöver falla på plats, därför är det
viktigt att man inte gör allt för stora saker på en gång, utan man avvaktar med det här.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Mitt anförande rörde sig uteslutande om kommentarer
kring de förslag som har lagts. I likhet med den replik som jag svarade
till ltl Gun Carlson är det på samma sätt här. Vi har samma åsikt ltl Åke
Mattsson och jag vad gäller de här frågorna. Det här har jag också sett i
den här framställningen att man för den här typen av resonemang. Därför kan jag heller inte se att det som finns i klämmen är något som jag
kan ställa mig bakom. Jag tycker att ordvalen är felaktiga och det finns
skrivningar i utskottets betänkande. Jag stöder utskottets betänkande
till den delen, men jag har en avvikande åsikt när det gäller 8 §.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! När det gäller 8 § så är det lite samma sak. I utskottet
tycker vi att man kan avvakta. Det är inte en sådan panik att kasta över
allt ansvar dit. Det är helt uppenbart, och det har landskapsregeringen
också varit tydliga med, att det inom en relativt snar framtid kommer en
ny lagframställning, där det kommer att kompletteras. Där kan man
klippa av de banden som är kvar. I det här skedet finns det inte någon
vin-vin situation. Det är en ren politisk fråga. Frågan har diskuterats en
del i utskottet. För gemene man här på Åland spelar det väldigt liten roll.
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Ltl Johan Ehn, replik

Talman! Till det senare håller jag helt och hållet med. Det kommer inte
att ha någon större betydelse för den praktiska vården vad slutresultatet
blir. Det här handlar mera om ett synsätt från vår sida, hur vi vill styra
verksamheterna. Jag har inte blivit övertygad om att man inte skulle ha
ett internt dokument som man själv kan göra. Jag ser inte nackdelarna
med det.
Jag ser nu också att vtm Gunnar Jansson har fått ytterligare ett anförande Vi får väl se om det efter det anförandet skulle finnas något som
gör att jag har anledning att ändra åsikt. Så här långt fanns det inte något som har fått mig att ändra åsikt. Snarare tvärtom, den argumentation som ltl Henry Lindström förde, och som jag tidigare har hört andra
ledamöter föra kring detta, gör att jag tycker att förslaget om en förändring i 8 § är helt korrekt.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vtm Gunnar Jansson

Tack, talman! Svårigheterna för ltl Johan Ehn och andra att förstå vad jag
menar beror uteslutande på mina begränsade pedagogiska färdigheter. Låt
oss vara överens om detta åtminstone.
Jag ska försöka klarlägga det som uppfattas som oklart. Redan under beredningen av den här lagen, i den diskussion som föregick lagstiftningen men
också under debatten i första behandling och särskilt idag, tar sikte på vad
nuvarande reglemente innehåller. Det som flera kolleger säger om det, om
det och om det och det är blygsamt och det rör interna angelägenheter och
det kan inte vara något märkvärdigt så att det skulle behöva normativ effekt.
Det må så vara. Jag menar nog att vi måste hålla oss till gällande lagstiftning
när vi reformerar den. Det måste vi ju göra.
Regeringen föreslår, lika som kollegan Henry Lindström, att 8 § 2 mom.
ska lyda, jag läser det nu för fjärde gången:” i reglemente skall finnas bestämmelser det om myndighetens administration samt om övriga frågor
som gäller verkställigheten av myndighetens uppgifter och myndighetens
funktion”. Enligt normal teleologisk tolkning kan det inte vara en intern angelägenhet hur en myndighet sköter sig, verkställer sina uppgifter. Det kan
det aldrig vara, eftersom myndigheten är till för mig och oss alla, förr dess
kunder, så kan det inte vara en intern angelägenhet hur det går till.
Om nuvarande reglemente huvudsakligen består av föreskrifter som uppfattas såsom interna så kan inte det vara normgivande för hur ett nytt reglemente ska se ut. Det är helt omöjligt att utfärda ett reglemente med stöd av
ett gammalt. Ett reglemente måste ju enligt 21 § självstyrelselagen basera sig
på lag. Här kommer fullmakten i denna 8 § som jag har läst många gånger.
Det vore direkt fel att ha ett reglemente som inte uppfyller normkraven på
vad som ska ingå i reglemente. Att lämna den beslutanderätten i ÅHS styrelse
för att försäkra sig om att bestämmelserna i reglemente bara gäller interna
angelägenheter är fel. Vi, allmänheten, har rätt att veta mera om ÅHS sätt att
fungera än vad som ÅHS tycker att är lämpligt för dem själva i sin interna
hantering. ÅHS är en utpräglad serviceinrättning där vi alla förr eller senare
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är kunder eller föremål för den offentliga myndighetsutövning som ÅHS gör.
Hur den utövas kan aldrig vara en intern angelägenhet. Tro mig, på mitt ord!
Jag upprepar igen, detta konstaterandes reflexiva verkan är att om reglementsfullmakten enbart kan utnyttjas av styrelsen så kan ett reglemente aldrig innehålla bestämmelser som har effekt utåt. Jag kan livligt föreställa mig
situationer där det vore ytterst önskvärt att i ett reglemente kunna normera
hur ÅHS fullgör sina myndighetsuppgifter, utan att vi behöver ta till lag eller
förordning. I lag ingår ju grunderna för enskilda människors rättigheter och
skyldigheter. I förordning kan man föreskriva om verkställighet och tillämpning av de lagliga bestämmelserna. Jag kan föreställa mig många, många rent
vardagliga angelägenheter som träffar mig som kund i ÅHS, t.ex. inom vilken
tid jag ska betala räkningen, när det är det öppet eller inte och hur det förväntas att jag uppträder som besökare på anstalten osv. Det är rent vardagliga
saker som har normativ effekt på mig, så att jag vet hur jag ska uppträda och
de som jag träffar i myndigheterna också vet hur de kan bemöta mig, men
omvänt, som jag har rätt att förvänta mig att de uppträder. Det är klart att
man kan reglera sådant här i lag eller förordning, men det är att gå för långt
tycker jag. Reglemente är de facto till för en detaljnormering av saker på lägre
nivå enligt lag och förordning med normativ effekt. Det var såsom jag resonerade i början, kollegan Johan Ehn. Det är den ena sidan av saken.
Den andra sidan av samma mynt är rättsskyddet. Man brukar säga att förvaltningsrättsliga regler inte bara är till för allmänheten. De är också till för
att de aktörer som finns i myndigheten och som ska ge myndighetsservicen
ska veta om sina egna rättigheter och skyldigheter, gränserna för sina befogenheter och förpliktelser, alternativt begränsningar i förpliktelserna. I det
här fallet, en normativ reglering, också på regementsnivå innehåller enligt
min mening rättsskydd för personalen i organisationen. Vi diskuterar de facto
en organisation med över 1000 anställda, kanske mera av landskapets alla
anställda är betjänta av gällande normer som inte enbart är interna papper
för organisationen. Dessa 1000 människor i ÅHS har rätt att veta om de kan
lita på reglemente och vilken effekt det har för deras myndighetsutövning.
Samtidigt kan jag som kund veta hur det är. Jag kan gå dit och förvänta mig
det och det.
Min tredje kommentar blir ganska teknisk. Det har gett upphov till vissa
bekymmer. I 4 § står det om styrelsens uppgifter, det står också i punkt 5, ”att
styrelsen ska anta bestämmelser om styrelsens inre arbete.” Nu har jag hört
att styrelsen antar ett reglemente som bestämmer hur det inre arbetet regleras. Jag vill inte här se en normkollision.
Jag kan däremot säga att styrelsens beslut om att anta bestämmelser om
det inre arbetet är ett överklagbart beslut. Jag är osäker på om det finns besvärsrätt över beslut fattade av ÅHS med stöd av reglemente.
Kolleger, ge reglemente normativ effekt och alla de här problemen är lösta.
Ltl Åke Mattsson

Tack herr talman! Jag tänkte göra en kort redogörelse för hur social- och miljöutskottet har arbetat och tänkt i frågan när det gäller ansvarsfördelningen
på institutionerna mellan ÅHS och kommunerna.
När man tittar på ändringen av socialvårdslagstiftningen står det; ”sjukvård som inte kräver sjukhusvård”. När man pratar med personal som arbetar med de här frågorna menar de att vårdbehovet varierar så oerhört, t.ex.
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när det gäller sondmatning så kan en person behöva kontinuerlig sådan och
en annan person behöver den typen av sondmatning som kräver sjukhusvård.
Man räknar upp det ena fallet efter det andra där det är en tolkningsfråga om
det är vanlig institutionsvård eller sjukhusvård. Det är en linje i vattnet.
Från utskottets sida tyckte vi att det var viktigt att man skulle klargöra det
här. Jag redogjorde för det här tidigare i replikväxlingen hur vi hade tänkt,
det behövs en ordentlig utredning var gränsen går och hur man ska dra den.
Detta med läkartjänster, det är det enklaste, så långt kan man gå. Det var vi
också överens om med dem vi hörde. Det finns inget problem där med gränsdragningen. Är det så att man betalar läkarlönen för den läkaren som ger
vården så är det ganska enkelt att dra gränsen. Det finns inga problem överhuvudtaget, då har man en början. Så långt ville vi gå från utskottet och ha
torrt på fötterna. Man får göra utredningen som vi har beställt från landskapsregeringen. Efter det så går man vidare.
Klämmen som framförs från ltl Sundback känns lite som att man tar ett
steg i tomma luften när man inte riktigt vet var gränserna finns ännu.
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Detta med att man inte kan dra några som helst gränser, det är
den situation som många som vårdar upplever. Det är en helhet, det är sociala omsorger och det är vård, så är det säkert.
Igen detta med myndigheterna och det förvaltningsrättsliga, det skulle
vara viktigt att så många som möjligt här i parlamentet inser att vi ska besluta
vad det är vi vill. Vi har en hel tjänstemannakår som sedan ska förverkliga
det. Men om de inte får ett klart uppdrag vad det är som vi vill få till stånd,
utan vi står här och upprepar att det är så svårt att göra en åtskillnad mellan
vård och omsorg, så då blir det inga förbättringar.
Det är, som jag ser det, inte svårt att reglera det här på förvaltningsnivå.
Jag har angivit en modell. Att gå lagstiftningsvägen tror jag är för detaljerat.
Vi har ju en lag som säger vad människorna har för rättigheter. Det står ingenstans att man inte har den här rättigheten om man bor på kommunalt
äldreboende. Tvärtom, lagen säger att alla ska få den vård de har behov av.
Att det inte fungerar i praktiken är för att vi har avvikande struktur jämfört
med i riket. När äldre på Åland bor på kommunala institutioner så är avgiften
enligt finsk modell och i den ingår också vård, då blir det kommunen som bär
upp avgiften. Så kan det också vara. Men det står ingenstans vem som ska
producera vården och läkartjänsterna. Det kan man avtala om. Man kan
komma överens om finansieringen. Det är i främsta hand också här frågan
om formaliteter och att trygga de som har, enligt lag, rättigheter att de får
dem tillgodosedda.
Om vi ska börja reda ut vad varenda enstaka människa har för sorts vårdbehov och sociala omsorger och tro att vi kan reda ut det i någon av lagstiftning är fel. Det är förvaltning som det brukar kallas. Det lärde jag mig tidigt
när jag kom till lagtinget, att här sysslar vi inte med förvaltning. Vi beslutar
vad det är som vill. Jag vill att de äldre, oberoende av var de bor, ska få den
hälso- och sjukvård de har rätt till. Det måste man lösa organisatorisk på förvaltningsnivån.
Sedan till detta med reglemente, angående den här idén som flera har, som
har suttit i ÅHS-styrelse, att det bara ska reglera den interna verksamheten.
Jag tror att det delvis har att göra med att när ÅHS bildades var det väldigt i
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ropet att det skulle vara beställare och utövare, då skulle ÅHS ungefär fungera som ett bolag. Det finns en sammanblandning där i tänkesättet som
hänger kvar idag. Kanske för att vissa personer fortfarande, som var med då
och trodde på den modellen, sitter kvar i systemet och de vill ännu ha det på
det viset.
Bästa lagtingsledamöter, det finns ingen här i salen som är mera utbildad
på det här området än vtm Gunnar Jansson. Det är faktiskt så. Jag har lärt
mig nästan allt jag kan om förvaltningsrätt av vtm Gunnar Jansson. Hans
blygsamhet förbjuder honom att ens säga tack. Men det är så. Alla kan inte
veta allt. Om man nu har suttit med och gjort Lissabonavtalet, grundlag osv
så kanske det ändå är av viss betydelse att ta vara på den erfarenheten också i
lagtinget.
Ltl Gun Carlson, replik

Herr talman! Jag har tidigare sagt detta och jag säger det igen därför att
ltl Sundback var ute när jag sade det här i replik. Vi får inte glömma socialvårdslagen, vi gör en ändring där i blankettlagen. Där föreslår man
ändringen och ska förklara begreppet institutionsvård. Utskottet skriver;” att det finns ett behov av att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan kommunerna och ÅHS. Utskottet uppmanar landskapsregeringen
att utarbeta närmare anvisningar gällande institutionsvårdens helhetsansvar för klienterna”. Det här tycker jag är en viktig del som nu
blir klart i och med den här framställningen eftersom det ingår i den här
framställningen att kommunerna ska ansvara för sådan sjukvård som
inte är sjukhusvård. Det ska ges institutionerna. Jag tycker att det här är
alldeles tillräckligt. Det är ganska nära det som ledamoten föreslår. Det
här problemet kan lösas på sikt.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, det är säkert bra det som är skrivet där. På något vis är det som om
man försöker komma åt den här frågan lite från socialvårdens sida och
från ÅHS läkare. Det finns inte en övergripande tanke och modell hur
man ska strukturera upp det. Uppriktigt sagt måste jag säga att jag inte
förstår vad det är för vård kommunerna ska syssla med som inte är
sjukhusvård? Man har ju hand om hemsjukvård osv. Det är ju detta som
måste klargöras. De som bor på institution ska ju säkert också vara på
sjukhus ibland. Det kräver också ett system så att de verkligen kommer
dit i tid och att de får den uppföljning som behövs. Det finns otroliga
problem som borde lösas och inte att man skyggar för problemen. Jag
tror att det allra mest flexibla är att man avtalar. För det är organisatoriska frågor, det är inte frågan om vad man har rätt till och inte rätt till.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Gun Carlson, replik

Herr talman! Det som också har diskuterats och som syns i social- och
miljöutskottets betänkande är att man ska försöka få rätt vård på rätt
nivå. Alla patienter har rätt till specialsjukvård när de behöver. Obero221

ende om man bor på omsorgs hem, omsorgsboende eller hemma i sitt
hem så har man rätt till specialsjukvård. Det behöver så gott som alla
patienter någon gång i livet. Det här ska stå klart. Som hjälp för det ska
man utarbeta vårdtyngdsmätningar som inte löser alla problem men
som är en hjälp när det gäller att bedöma hur sjuk en person är. Sedan
finns det alltid en medicinsk bedömning som läkaren ger om en person
behöver sjukhusvård eller klarar sig på den vård som ges vid institutionerna. Gränsdragningen är inte lätt.
Ltl Barbro Sundback, replik

Nej, det är tydligen väldigt svårt för åtminstone sjukvårdspersonalen.
Därför tror jag att det är viktigt att det är någon utomstående som kan
se lite mera kyligt på det här och ur ett förvaltningsmässigt perspektiv
reglera det i ett eller flera avtal. Det finns ingen som motsäger att de
gamla inte ska få specialsjukvård. Problemet är att det fungerar dåligt
med dagens system. Då kan man inte säga att man gör lite här och lite
där och sedan ska allt falla på plats. Ansvarsfördelningen och finansieringen måste klargöras och det kan man göra i avtal.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs de i framställningen ingående lagförslagen var för sig, det första lagförslaget kapitel för kapitel och det andra förslaget i sin helhet. Kan förfaringssättet godkännas. Godkänt.
Föreläggs först förslaget till landskapslag om hälso- och sjukvård för godkännande kapitel för kapitel.
Föreläggs lagförslagets 1 kapitel. Godkänt.
Föreläggs lagförslagets 2 kapitel. Begärs ordet?
Ltl Henry Lindström

Herr talman! Utgående ifrån mitt anförande föreslår jag att 8 § får följande
lydelse: Reglemente, styrelsen ska anta ett reglemente för Ålands hälso- och
sjukvård, sedan uteslutning. Andra momentet lika som i social- och miljöutskottets betänkande.
Ltl Johan Ehn

Herr talman! Jag ber att få understöda ltl Lindströms förslag till ändring av 8
§.
Under diskussionen har ltl Lindström, understödd av ltl Ehn, föreslagit att 8 § i landskapslagen om Ålands hälso- och sjukvård ska får följande lydelse: Reglemente, styrelsen ska anta ett reglemente för Ålands hälso- och sjukvård, sedan uteslutning. Är redogörelsen riktig?
Omröstning kommer därför att verkställas.
Vtm Gunnar Jansson

Talman! Jag föreslår öppen omröstning.
Ltl Folke Sjölund

Jag understöder.
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Öppen omröstning är föreslagen och understödd och kommer därför att genomföras.
Jag ber ltl Ulla-Britt Dahl och ltl Carina Aaltonen att biträda.
Den som omfattar social- och miljöutskottet betänkande, röstar ja; den som omfattar ltl
Henry Lindströms ändringsförslag, röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Upprop.
Omröstningen har givit vid handen; 13 ja-röster, 14-nej röster och 3 är frånvarande.
Majoritet för nej. Lagtinget har sålunda omfattat ltl Henry Lindströms ändringsförslag.
Föreläggs lagförslagets 3 kapitel. Godkänt.
Föreläggs lagförslagets 4 kapitel. Godkänt.
Föreläggs lagförslagets 5 kapitel. Begärs ordet?
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Jag föreslår att paragrafen är oförändrad förutom att 5 momentet stryks.
Ltl Carina Aaltonen

Herr talman! Jag ber att få stöda ltl Barbro Sundbacks ändringsförslag.
Under diskussion har ltl Barbro Sundback, understödd av ltl Carina Aaltonen, har föreslagit att 37 § godkänns i enlighet med det förslag som ltl Barbro Sundback delat ut.
Omröstning kommer därför att verkställas. Den som omfattar social- och miljöutskottet
betänkande, röstar ja; den som omfattar ltl Barbro Sundbacks ändringsförslag, röstar
nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd!
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har sålunda godkänt lagtexten enligt utskottets betänkande.
Föreläggs lagförslagets 6 kapitel. Godkänt.
Föreläggs lagförslagets 7 kapitel. Godkänt.
Lagförslaget är därmed godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i
landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård för godkännande i sin helhet. Lagförslaget är godkänt.
Begärs ytterligare ordet?
Eftersom lagtinget har beslutat godkänna ltl Henry Lindströms ändringsförslag remitteras förslaget i den lydelse det har fått genom lagtingets beslut till stora utskottet för
behandling enligt 54 § 3 mom. lagtingsordningen Ärendet remitteras till stora utskottet.
Talmannen
Lagtinget tar en paus till 14.50.
Talmannen
Plenum fortsätter.
Första behandling
6

En ny arbetsordning för Ålands lagting
Lagutskottets betänkande (LU 26/2010-2011)
Talmanskonferensens framställning (TMK 2/2010-2011)
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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 Olof Erland

Herr talman! Det här ärendet kanske är, precis såsom det avspeglar här i salen, ingen kioskvältare. Det vore illa om det skulle vara det. Det gäller arbetsordningen för Ålands lagting som är en verkställighetslag för lagtingsordningen som nyligen delvis har sågats av Ålandsdelegationen när det gäller det
inledande kapitlet. Högsta domstolen har åtminstone till stora delar gett ett
annat besked. De texter som finns i 1 kap. om självstyrelsen, autonomin och
liknande är visserligen problematiska när det gäller förhållandet mellan
grundlag och självstyrelselag, mellan rikets lagstiftning och den åländska lagstiftningen.
Det som lagtinget har godkänt är godkänt, bortsett från 3 momentet där
det sägs att självstyrelsen för Åland ska utvecklas så långt det är möjligt utan
att bli en egen stat. Det är en gammal term från en av propositionerna på 20talet som tolkades statiskt men senare har tolkats dynamiskt. Huruvida Åland
ska bli en egen självständig stat är ju ingen självstyrelsefråga utan det är ju en
riksfråga i allra högsta grad.
När det gäller arbetsordningens innehåll kunde man säga med ett engelskt
uttryck om talmannen tillåter; ”the proof is in the pudding”. Någon hade någon gång översatt det; provet är i puddingen. Men det är inte riktigt så som
man ska tolka det. Det är först när man äter plommonpuddingen som man
vet om den är bra eller inte. Det är alltså många tekniska bestämmelser och
procedurer. Man kunde till och med kalla det reglemente, för lagtingets verksamhet, som inte behöver godkännas av landskapsregeringen, det bygger på
de lagar och förordningar som lagtinget har tagit.
De väsentliga förändringarna är inte många. De kanske inte heller är så
synliga. I 82 § har vi preciserat vad som menas med budget och budgetförslag. Där ska också ingå i landskapsgarantier, garantier och övriga ekonomiska åtaganden. Det är en bred definition. Där står det också att budget för
lagtinget ska ingå i landskapets budget. Där har tidigare stått budgetförslaget
från lagtinget. Vi har ansett det som så att när landskapsregeringen lägger
budgeten har man fria händer inom vår lagstiftning att föreslå för lagtinget.
Det blir egentligen en självklarhet att lagtinget föreslår själv sin budget fast
via landskapsregeringen i praktiken.
Den som är intresserad av texten får väl läsa alla detaljer. En synlig verksamhet i lagtingets verksamhet är att den procession, som vi är vana att se
när lagtinget öppnas och avslutas och som går härifrån till Sankt Görans
kyrka, den kan komma att ändras om lagtinget så vill. Det ska vara en gudstjänst och den ska hållas någonstans där lagtinget bestämmer. Gudstjänster
kan hållas i Lemböte kapell, i Finströms kyrka, i Kökars kyrka och jag hörde
röster för Vårdö, det är inte heller omöjligt. Det är en öppning för flexibilitet.
I lagtingsordningen finns också flexibilitet när det gäller att bestämma lagtingsårets början och slut.
Det här är ett ärende som har beretts av en grupp som har lagt fram förslag
till lagtingsordning som lagtinget har antagit. Sedan har det varit en arbetsgrupp som har gjort arbetsordningen. Lagtinget har ägnat den här framställ224

ningen en detaljerad genomgång, men det hindrar inte att det kan finnas felaktigheter som man upptäcker när man ”äter pudding”.
Vtm Gunnar Jansson

Tack, herr talman! Det är en betydelsefull dag för lagtinget och självstyrelsen.
Vi har fått veta högsta domstolen strikt juridiska ingående och positiva hållning till den underliggande lagtingsordningen som utgör på grund för detaljregleringen i arbetsordningen. Vi har fått vetskap om högsta domstolens åsikter från Ålandsdelegationens avvikande inställning samtidigt som vi på våra
bord har lagutskottets betänkande över den nya arbetsordningen.
Jag kan på talmanskonferensen vägnar be att få tacka lagutskottet för raskt
arbete, detaljrikt betänkande och förtydliganden i förhållande till den framställning som talmanskonferensen lämnade. Lagutskottet har gått in i flera
paragrafer. I första paragrafen, med den innebörd som vi hörde ordförande
Olof Erland nämna, att det nog ska hållas gudstjänst men det behöver inte
sägas var. En granskning av reglerna för t.ex. val av lantrådet och proceduren
kring det. Utskottet har till synes ändrat i många paragrafer, men de materiella ändringarna är blygsamma. Jag säger detta därför att den här arbetsordningen föreslås tillkomma av oss här i lagtinget med stöd av en paragraf i lagtingsordningen som ännu inte är i kraft, dvs. 63 § som är en fullständig nyhet
i självstyrelselagstiftningen där lagtinget bemyndigar sig självt att anta en arbetsordning som behandlas på det sätt som gäller för behandling av lagförslag härefter i två behandlingar utan att den ska underkastas efterhandskontroll. Den har tillkommit på det sätt som gäller för lag, men den behöver inte
granskas och är heller ingen budgetlag. Detta tillsammans med de innovationer som lagtinget redan beslut om i juni i lagtingsordningen tror jag att kan
utgöra en ganska god fortsättning för landvinningar på lagstiftningens område. Det är vi själva som bestämmer gränserna för vad vi lagstiftar om och
på vilket sätt vi gör det. Vi ser bl.a. i det här ärendet tydliga tecken på och bevis för att vi kan vara frimodiga. Vi kan sträva framåt under den självstyrelselag som nu är gällande. Vi vet ingenting om hur den kommande ska vara.
Högsta domstolen i sitt utlåtande till presidenten om lagtingsordningen
behandlar faktiskt redan de frågorna lite på det sätt som vi själv behandlar
dem. Orsaken till att lagtinget nu reformerar sina interna arbetsprocedurer i
en stor omfattning, större än vad som har hänt på 40 år, ligger i framtiden att
möta utmaningarna av mera avancerat självstyrelsesystem, större transparens i beslutsfattande och mera medborgarinflytande i den offentliga politiska maktutövningen. Det är någonting som vi lade till grund för våra bedömningar beträffande lagtingsordningen som genomsyrar bestämmelserna i
lagtingsordningen och som, enligt min mening, högsta domstolen i sitt utlåtande väldigt väl har fångat in.
Vi vet nästan säkert nu, som vi inte visste igår, att när nästa lagting sammanträder den 1 november så sker det utifrån det regelverk som kommer att
ingå i lagtingsordningen, lite modifierat sannolikt med en enda teknisk paragraf förskjutning och därefter de praktiska procedurerna med stöd av denna
arbetsordning. Det blir en utmanande men ändå en sådan procedur som det
nyvalda lagtinget kommer att klara av. Lagtinget kommer att möta de utmaningar som framtidens politik medför och innehåller. Jag tror att de här dokumenten, både lagtingsordningen och arbetsordningen, kommer att upp-
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fylla de förväntningar som man kan ställa på ett modernt regelverk för ett
parlament. Tack, talman.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Väcks förslag om remiss till stora utskottet?
Ingen remiss. Ärendets första behandling är avslutad.
Första behandling
7

Energi från förnybara energikällor
Näringsutskottets betänkande (NU 9/2010-2011)
Landskapsregeringens framställning (FR 20/2010-2011)
Diskussion.
Ltl Anders Englund

Herr talman! Näringsutskottet har behandlat landskapsregeringens förslag.
Det här är en lagstiftning som ansluter till EU:s allmänna mål om att öka andel förnybar energi till 20 procent av den slutliga energianvändningen senast
år 2020. I framställningen ingår ett förslag till blankettlag från riket.
Utskottet har riktat in sig på diskussionen, t.ex. när det gäller en landsortbutik eller annat distributionsställe så att man inte binder upp sig i den här
lagstiftningen om att man måste utöka antalet mackar på de mindre ställena.
Det blir enligt utskottet en stor kostnad för de små distributionsställena. Det
har vi gått igenom här och kommit överens om att den här lagstiftningen
kommer att fungera såsom den är skriven och som landskapsregeringen föreslår.
Vi har ytterligare blivit informerade om att man kommer att blanda in biodrivmedlen i dieselolja ganska snart i framtiden. Då kommer biodrivmedlen
att öka ganska kraftigt i procent.
Utskottet föreslår att de här tre lagförslagen i framställning antas utan
ändringar.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Väcks förslag om remiss till stora utskottet?
Ingen remiss. Ärendets första behandling är avslutad.
Första behandling
8

Ändring av tobakslagen för landskapet Åland
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 16/2010-2011)
Ltl Åke Mattssons lagmotion (LM 5/2010-2011)
Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 39/2010-2011)
Diskussion.
Ltl Åke Mattsson

Tack, herr talman! Vi har behandlat lagmotionen under ganska kort tid. Vi
konstaterade ganska snart att lagtinget inte var beredd att ta en sådan omfattande lagändring som var föreslagen i lagmotionen som låg till grund för vår
behandling. Vi hade en diskussion och det fanns en majoritet i utskottet som
ansåg att man skulle ta den viktigaste delen, att det skulle bli förbjudet att inneha tobaksprodukter för barn under 18 år.
Vi ändrade inte heller i straffbestämmelserna. Jag kommer att återkomma
till det i ett senare anförande.
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Vi konstaterade att det inte finns någon som direkt ifrågasätter att inte de
här åtgärderna bör göras. Det finns skäl att titta på det lite närmare, men det
behöver vara att remissförfarandet, framförallt när det gäller att personer
under 18 år ska sälja tobaksprodukter.
Vi har hört lagberedaren i riket som har tagit fram tobakslagen där, den är
i princip identiskt med den här. Man menar att det inte är innehav om man
står i en kiosk och säljer tobak. Det var också ett fall som gällde en transportör som var 18 år som transporterade starksprit i en bil, var det ett innehav av
alkoholprodukter eller inte? Man hade en utvärdering om det var innehav av
alkoholprodukter eller inte. Det framkom att det inte var innehav.
I remissdebatten visade det sig att 18-årsgränsen kan ställa till med stora
problem här på Åland. I stället skulle man sätta 15 år och att den som säljer
har ansvar för försäljningen. Då frångår man lite principen som man haft
som lagstiftare i riket att man ska jämföra alkohollagstiftning med tobakslagstiftningen. Men det finns en viss skillnad. Det kan vara svårare, det kan vara
ölförsäljning, det kommer äldre vuxna och handlar och kanske till och med
ens föräldrar kommer och handlar. Det kan vara mera berättigat att man har
en högre ålder för att få sälja sprit.
Vi föreslår från utskottet att vi tar 2 § enligt lagmotionen. I övrigt förkastar
man vad som framkommer i betänkandet. Det finns också en reservation med
från ltl Lindström. Han kommer att redogöra närmare för vad den reservationen innehåller.
Ltl Henry Lindström

Herr talman! När det gäller tobaksrökningen är det inte någon tvekan om att
det är viktigt att man vidtar åtgärder mot tobaksrökning. Det finns mycket
forskning som visar att rökning i unga år orsakar stora skador och desto
större är risken att man går över till annat missbruk. Det är jag helt överens
om med de övriga i utskottet när det gäller själva åtgärderna.
Jag har i utskottsbehandlingen valt att reservera mig. Man kan också se
vad som har hänt med denna lagmotion i utskottsbehandlingen. Det är flera
bestämmelser och ändringar av paragraferna. Det är ganska få ändringar av
tobakslagen som social- och miljöutskottets majoritet sist och slutligen har
valt att omfatta. Det är viktigt att man vidtar rätt åtgärder. När det gäller lagstiftning av den här typen så är det viktigt att man också gör denna lagstiftning på ett riktigt sätt så att man har en beredning och ett remissförfarande.
Jag upplever att det är i synnerhet remissförfarandet som är bristen. Man kan
också framskymta i våra höranden att det finns saker som inte har kunnat
beaktas i lagmotionen, eftersom lagmotionen berör ganska omfattande utrymmen utomhus och skyddstak på läktare osv. Sedan har vi också straffbestämmelser. Det är sådana saker som sedan har lämnats bort. i utskottsbehandlingen
Jag har lämnat en kort reservation där jag anser att en förändring av tobakslagstiftningen bör ske genom landskapsregeringens framställning och
som varit föremål för ett sedvanligt remissförfarande där inkomna synpunkter har beaktats. Utgående från den här reservationen så kommer jag i
den tredje behandlingen av detta ärende att föreslå att den här lagmotionen
ska förkastas.
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Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! Jag tänkte ta en replik för det hördes som om utskottet inte kunde omfatta skrivningarna och att det var något större problem kring det. Så långt gick vi aldrig i diskussionerna. Där det kunde
finnas ett behov av ett remissförfarande så delarna lämnade vi bort helt
och hållet. Det fanns inte dubier eller oklarheter kring det här. Det
framkom i hörandet med den lagberedaren som beredde det här i riket
att det inte har varit något problem med den här lagstiftningen i riket.
Man är ganska tillfreds med lagstiftningen. Så långt vi kunde utröna har
det gått väldigt bra att genomföra lagstiftningen. Därför kanske det inte
är så akut med remissförfarande. För att det som är centralt och betyder
mycket skulle få gå igenom så lämnade vi bort allting annat. Nog måste
det ju vara lika viktigt att skydda våra barn på Åland mot tobaksrökningen, eller är det inte noga med ungarna? Är det så som man tycker
från centerns sida eller vad handlar det om?
Ltl Henry Lindström, replik

Herr talman! Som jag inledningsvis sade, att man vidtar åtgärder mot
tobaksrökning det tycker jag är viktigt. Men jag tycker också att det är
viktigt att man gör det på ett sedvanligt sätt. Det är ganska många bitar
som kommer in om man ska omfatta en sådan här åtgärd när det gäller
att se att den övervakande biten fungerar. Man har konstaterat i riket att
det inte har varit så många fall, då kan man också fundera på hur mycket resurser man lägger på de här ärendena.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! Då förklaras en hel del. Det är uppenbart att intentionen med den här lagen, både i riket och på Åland har gått centern fullständigt obemärkt förbi. Det handlar inte om att vi ska bötfälla och jaga
några ungar. Det handlar till 99 procent en attitydförändring. Till och
med poliserna är införstådda med att de kanske inte kommer att vidta
åtgärder. Man ska visa åt föräldrar och övriga från myndigheternas sida
att tobaksrökning är någonting som inte bra och att vi vill ha bort ha
bort rökningen. Det är ju inte meningen att vi ska göra barnen till gangster och att vi ska vara glada över att statistiken är hög. Det är 40 personer på fem år som har åkt fast. Vi ska ha en intention att våra barn inte
ska använda tobaksprodukter.
Man kan inte komma från centern i fortsättningen och säga att man
ska avbyråkratisera och göra saker och ting smidigare. Det är ju precis
tvärtemot. Man har tydligen inte varit tillräckligt byråkratisk och omständlig här, man vill byråkratisera mera för att man ska kunna bestämma en sådan här sak.
Ltl Henry Lindström, replik

Talman! De här sista kommentarerna tycker jag att får stå för Åke
Mattsson själv. Vi i centern har inte alls haft en sådan diskussion kring
de här frågorna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Carina Aaltonen, replik

Ltl Henry Lindström inledde sitt anförande med att tala om tobaksrökningens faror. Sedan kommer han in på att vi borde ha haft ett remisshörande. Det här lagförslaget som vi nu lägger fram riktar sig till unga
under 18 år, att inför ett förbud av tobaksprodukter. Är det de här ungdomarna som vi då skulle ha hört i utskottet, dem som det berör som är
under 18 år? Jag är övertygad om att om vi skulle höra folk ifrån hälsosidan eller skolor så skulle man vara tacksam för ett sådant här lagförslag.
Ltl Henry Lindström, replik

Talman! Jag är inte alls emot åtgärderna som sådana. Oberoende av vad
det är för lagstiftning så är det viktigt att man har ett remissförfarande.
Vilka remissinstanserna är bör naturligtvis utgå ifrån den lagstiftning
som det gäller. Inte tycker jag att man behöver dra växlar på det sätt
som ltl Aaltonen nu gör.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Den finska regeringen har tagit ett ganska aktivt beslut om att försöka få
hela landet fritt från tobak till år 2040. Man vidtar olika steg för att nå
det målet. Nu känns det verkligen som om centern, kanske inte förhalar
men man hävdar nu att processen inte har gått riktigt rätt till. Jag tycker
vi har möjlighet att haka på den motsvarande lagstiftning som finns i
Finland och åtminstone inleda med att förbjuda innehav och langning
av tobaksprodukter till de unga. Det skulle vara ett steg i rätt riktning.
Ltl Henry Lindström, replik

Herr talman! Jag hoppas verkligen att vår förvaltning vidtar åtgärder
fortlöpande, oberoende av om det kommer en ny upp lagstiftning eller
inte, för att åstadkomma förbättringar vad gäller det här området. Det
behöver inte vara beroende av en lagstiftning. Man måste ju fortlöpande
arbeta på de här frågorna utgående från de konventioner som finns.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Roger Slotte, replik

Herr talman! Jag hyser stor sympati för den här lagmotionen och dess
förslag. Däremot delar jag utskottets uppfattning om att man inte bör
lagstifta på basen av en lagmotion utan att lagberedningen inkopplas.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Sirpa Eriksson

Herr talman! Vi har nu social- och miljöutskottets betänkande angående
lagmotionen om tobakslagen. Utskottet bantade ned lagmotionen till de
punkter som är viktigast just nu för att skydda våra barn och ungdomar mot
tobaksprodukter. Majoriteten i utskottet godkände andra paragrafens punkter som handlar om minderårigas innehav av tobaksprodukter samt överlåtelser av tobaksprodukter till minderåriga.
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Det är saker som vi har diskuterat många gånger i den parlamentariska alkohol- och narkotikapolitiska gruppen. Vi har även lämnat en politisk enhetlig beställning till landskapsregeringen om önskemål till lagstiftning. Tyvärr
räckte inte lagberedningsresurserna till att lagstifta just nu. Men nu har vi i
alla fall ett liknande förslag till lagstiftning på bordet som kom genom ltl Åke
Mattssons lagmotion. Liknande lagstiftning har varit ikraft i riket sedan
1.10.2010 och enligt höranden har det fungerat bra.
Sedan vill jag berätta lite allmänt om tobak och ungdomar. Tobaksrökningen börjar oftast mellan 11 år och 15 år, mycket sällan efter 18 års ålder.
Med andra ord, om barnet skyddas från tobaksrökningen som minderårig har
man vunnit mycket. Forskningen i Finland visar att 40 procent av de rökande
barnen får cigarretter av sina föräldrar. Det är skrämmande statistik och
stämmer säkert även hos oss på Åland. Jag anser att vi behöver en ordentlig
attitydförändring gällande minderårigas rökning. Själv var jag för ett par år
sedan bestört när jag fick ett brev från församlingen gällande dotters konfirmationsläger angående om vi föräldrar skulle ge tillåtelse till rökning på lägret. Jag anser att läger för barn naturligtvis ska vara befriade från all rusmedel inklusive tobak och snus. Tyvärr har jag även kunnat konstatera att det
röks rätt så fritt på högstadieskolornas och gymnasialstadieskolornas områden. Jag har själv bestämt att varje gång jag ser en högstadieelev röka säger
jag till. Men, det är dock inte så lätt att sluta röka då beroendet är jämförbart
med beroendet av heroin och kokain. Därför är det allra viktigaste att skydda
barnen från att börja använda tobak och snus.
Utskottet har konstaterat att den nya lagen i Finland med motsvarande innehåll stöder arbetet mot tobak i skolorna, inom idrottsföreningar, inom församlingarna och inom fritidssektorn. Alla på Åland vet att det inte är okej att
köpa alkohol till ett barn. Samma ska gälla tobaken, tycker jag.
Statistiken från ”Hälsa i skolan” på Åland visar att cirka 40 procent av yrkesskolans elever är rökare jämfört med 2-3 procent av lyceets elever. Vi har
helt klart ett stort problem då rökning är väldigt skadligt för hälsan och att
rökarna enligt statistiken även dricker mera och använder mera droger än
icke rökare.
Jag stöder naturligtvis social- och miljöutskottets betänkande så att även
barnen på Åland får rätt till tobaksfri ungdomstid. Tack, herr talman.
Ltl Åke Mattsson

Tack, herr talman! Eftersom jag presenterade utskottets ställningstagande i
det förra anförandet så tänkte jag ta lite kort om mitt eget ställningstagande i
det här ärendet.
Man ska komma ihåg när man tar den här lagmotionen att det inte handlar
om att man ska övervaka ute på fältet och att man ska jobba speciellt mycket
med den här. Tidigare har polisen varit ganska restriktiva till den här typen
av lagstiftning.
Man införde bl.a. hjälmtvång för cyklister ganska nyligen i Finland. Det är
lag på att man måste använda hjälm i Finland när man cyklar. Det står att
man ska använda hjälm i allmänhet. Det betyder att polisen inte kan bötfälla
och man får inte böter för det. Man kan säga åt sina barn att det är förbjudet
att cykla i trafiken utan hjälm för det står uttryckligen i lagen.
Det här är kanske en lite mera modern lagstiftning som vi börjar komma in
på nu än vad det har varit tidigare. Man har trott att straffet är det viktiga och
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det centrala. Jag pratade med en polis som nyligen har kommit hem från en
utbildning i Norge för preventiv verksamhet. Han nämnde skillnaden mellan
Kanada och Amerika. Man har fått brotten att gå ner i bägge länder men med
två helt olika metoder. Amerika valde hårdare straff och tuffare attityder mot
de kriminella medan Kanada valde mera vårdinriktat och att man skulle
hjälpa de utsatta med en mjukare linje. Det var samma resultat. Problemet är
att det är extremt dyrt med fängelsestraff och det är få verksamheter som har
så extremt dålig verksamhet som man har i fängelserna. Så detta med straff
kanske inte är det centrala.
I Finland märkte man stor skillnad, föräldrarna fick barnen att använda
hjälm.
Vi har också på Åland en lagstiftning när det gäller användandet av reflexer. Det står att man måste bära reflex, men poliserna bötfäller inte. Vi har
koppeltvång för hundar, och det är väldigt bra att ta till om det är någon som
man en stor schäfer, den kanske är lydig men folk blir oroliga. Har någon en
annan hund som inte verkar speciellt störande så är det inte meningen att
man ska komma springandes med böteslappen bara för att hunden är några
meter ifrån ägaren.
Det är samma tanke med det här. Det visar också på hur byråkratin blir
kring det här om det har varit 41 inbrott i hela Finland på fem år. Så det här
kommer inte att bli något revolutionerande i vårt samhälle. Det kommer att
bli någonting som ungdomsledarna frågar efter, det är någonting som föräldrarna kan använda och det ger också en signal att vi tycker att barn inte ska
börja röka. Jag har redan pratat tillräckligt mycket om detta med tobakens
skador. Jag tror inte att jag behöver gå närmare in på det.
Ser man sedan på detta med straff så tycker jag att sex månaders fängelse
skulle vara ett ganska lagom straff. Då vill jag med bestämdhet påpeka att det
också bara är en markering, det kommer knappast att bli någon som blir
dömd till det. Om man skadar en gravsten så är det också sex månaders fängelsestraff idag. Är det så att man medvetet står och säljer tobaksprodukter till
barn och ungdomar under 18 år gång på gång och man har det som system så
kan det vara bra att det finns böteshot i bakgrunden så att det inte bara finns
fängelsestraff för det. Vi måste vara lite mera rädda om våra barn och göra
lite markeringar där på sikt. Det var mycket debatt kring detta om man ska
bötfälla eller om folk ska sitta i fängelse bara för att de innehar tobak, och så
är det naturligtvis inte.
Det här gäller ju uttryckligen uppsåtliga brott. Säljer man av misstag till en
person som är under 18 år, där man inte kunde förutse vilken ålder personen
hade eller man hade missat att fråga efter legitimation, så står det uttryckligen också i förarbetena i riket att det inte gäller den typen av verksamhet, det
ska vara överlagt och genomtänkt. Jag behöver kanske inte gå in på fängelsestraff. Jag skulle gärna se att man gav det här verktyget och signalen också
från lagtinget att vi vill satsa på preventiva åtgärder som kanske inte är så
tuffa, utan att man tar den här lite mjukare linjen.
Talmannen
Begärs ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Väcks förslag om remiss till stora
utskottet? Ingen remiss. Ärendets första behandling är avslutad.
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Första behandling
9

Erkännande av yrkeskvalifikationer
Kulturutskottets betänkande (KU 6/2010-2011)
Landskapsregeringens framställning (FR 27/2010-2011)
Diskussion.
Ltl Johan Ehn

Talman! Bästa kollegor, det har varit en rätt intressant behandling att få ta
del av yrkeskvalifikationssystemet. När vi påbörjade arbetet var förvirringsnivån stor och kunskaperna kring det här från utskottets sida, åtminstone från ordförandes sida, rätt dålig. Efter att ha benat upp det här och
tittat närmare på det ligger nu vårt förslag. Vi föreslår för lagtinget att man
godkänner landskapsregeringens framställning med språkliga och tekniska
förändringar. Innehållsmässigt finns det inte några dubier längre.
Vi har koncentrerat oss på ett par frågor. Jag ska försöka redogöra för dem
i presentationen. Det ska stå klart från början att yrkeskvalifikationsdirektivet ska användas vid de tillfällen där vår lagstiftning i speciallag beskriver en
yrkeskompetens som en sökande utifrån inte rakt av klarar av, men man klarar däremot av att utföra det yrket i en annan medlemsstat i EU. Bara vid de
tillfällena om de inte i vår speciallagstiftning finns något sagt om hur man ska
se på behörighet då ska man använda erkännande av yrkeskvalifikationer.
Det betyder att vid de allra flesta tillfällen kommer speciallagstiftningen att
vara helt och hållet styrande och den här lagstiftningen kommer inte att användas.
I remissdebatten fördes också en ganska lång diskussion huruvida det här
skulle förbättra eller försämra möjligheterna att t.ex. komma med en svensk
examen. Utskottets slutsats är att det inte i sig har någon påverkan på det,
utan det är speciallagstiftningen som är grunden för vilken behörighet som är
gällande för respektive tjänst.
Vill man jobba utgående från att man ska skapa en större flexibilitet inom
grundskolan för att få mera generella godkännanden av examina från Norden
eller Europa då ska man skriva in det i den lagstiftningen. Det kommer inte
att regleras via den här lagstiftningen.
Lagstiftningen går in och reglerar i de fall där vi har helt andra behörighetskrav hos oss här än de behörigheter en sökande från ett annat EU-land
har. Vi ska inte säga; ”nej du är inte behörig”, utan man kommer att säga; ”ja,
du är behörig och då krävs de och de kompletteringarna. Det kan handlar om
att man måste läsa upp något eller om ett prov eller att man måste jobba i
verksamheten under en viss tid.
Herr talman! Den andra delen som vi tittade en hel del på, utgående från
det som diskuterades i remissen, var huruvida Åland har behörighet på detta
område eller icke. Man hade konstaterat år 2007 att i.o.m att Finland hade
implementerat detta i sin lagstiftning så var det också klart för Ålands del.
Men landskapsregeringen hade då jobbat vidare med projektet validering,
som också kommer väldigt stort här i framtiden, men som inte direkt har anknytning till det här ärendet. Man konstaterade 2007 att det var bara till en
väldigt liten del som Åland hade lagstiftningsbehörighet på det här området.
På alla de områden där vi i lag föreskriver en viss behörighet, där vi reglerar
ett yrke i vår egen lagstiftning, där har vi också både rätten och skyldigheten
att se till att vi också gör yrkeskvalifikationslagstiftningen i förhållande till
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EU. Därav framställningen i det här sena skede. Utgående från de erfarenheter som man vann vid ett annat projekt kom man fram till att det fanns en orsak att också reglera det här på Åland.
Herr talman! När det gäller det praktiska i förfarandet att i framtiden erkänna olika typer av examina så har vi också från utskottet erfarit att det
högst troligen kommer att leda till att man behöver samarbeta med andra institutioner, andra myndigheter, högskolor och likande. I betänkandet uppmanar vi landskapsregeringen att noga följa med det här så att vi får ett smidigt system, som inte ska innebära ett överarbetande från landskapets sida
och att man drar på sig onödiga extra kostnader. Där det är möjligt så tecknar
man avtal med andra institutioner som gör det här på svenska eller finska sidan. I vissa situationer kan det vara nödvändigt att göra någon typ av överenskommelseförordning för att få ett smidigt förfarande när det gäller olika
typer av behörigheter.
Herr talman! Vi kan från utskottets sida säga att vi, med den behandling
som vi har haft, inte ser några hinder för att lagtinget antar den framställning
som nu är lagd här på bordet, utom med de små språkliga förändringar som
vi har infogat i vårt betänkande. Tack, herr talman.
Talmannen
Begärs ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Väcks förslag om remiss till stora
utskottet? Ingen remiss. Ärendets första behandling är avslutad.
Föredras efter bordläggning
10

Mediepolitiskt program
Landskapsregeringens meddelande (M 4/2010-2011)
Ärendet bordlades 14.9.2011 då lagtinget beslöt att inte remittera meddelandet till utskott.
Diskussion.
Ltl Olof Erland

Herr talman! Mediepolitiskt problem är ett aktuellt ämne av många olika
skäl. Rent allmänt är det så att mediesituationen har förändrats ganska radikalt tekniskt. Man kan säga att det finns vissa saker som består och det är begreppet public service. Det är en del av det viktiga när det gäller innehållet i
den verksamhet som vi genom lagstiftning och politiska program ska reglera.
Det mediepolitiska program som är gällande är från 2003. Det finns nu ett
förslag på bordet som har uppgjorts av den här landskapsregeringen. Tidigare
har diskussionen rört sig ganska mycket om TV-licens och radioverksamhet
och om det ska vara avgifts- eller skattefinansierat. Jag föreställer mig att den
debatt som vi för och ska föra vidare här borde ge en tydlig vägledning om
vad vi vill att den kommande landskapsregeringen ska göra. Naturligtvis
måste det göras efter utredningar och underlag, men det finns ju långtgående
tankar om hur man kan har en medieavgift som betalas av flera personer mot
dagens betalande av TV-licensen. Några beräkningar har kommit fram till att
vi går miste om en halv miljon. Jag kommer inte exakt ihåg siffran, men det
rör sig om en hel del pengar.
Det finns fyra olika aspekter på hela den här frågan som också har aktualisera genom radio Ålands beslut. Först att upplåta sin kanal till ett politiskt
parti för så kallad samhällsinformation. Sedan har det här kommer till styrel-
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sen som har sagt att man vill återkomma den 26 september för att diskutera
principerna.
De områden som är föremål för debatt är för det första publik service, för
det andra finansieringen, för det tredje distributionen och för det fjärde den
interna reglementerade organisationen inom Ålands Radio och TV.
När jag har följt debatten de senaste dagarna har jag förvånat mig över att
man inte i tillräcklig utsträckning går till de dokument och de regler som styr
public serviceverksamheten på Åland. På Ålands TV och radios hemsida står;
”Ålands Radio och TV aktiebolag har ansvar för distribution av etersänd
public service radio och TV på Åland, samt för produktion av kanalen
Ålands radio”. Ansvar för public service säger väl en hel del i dagens debatt.
Sedan hänvisar man på hemsidan till två styrdokument. Det ena är det etermediepolitiska programmet, det står lagtingets program, men det är ju landskapets program. Det andra är utdrag ur bolagsordningen för verksamheten
Ålands Radio och TV. Bolaget är registrerat 1996. I första punkten står det;
"främja demokratin genom att tillhandahålla ett mångsidigt utbud av fakta,
åsikter och diskussion i samhällsfrågor", alltså ett mångsidigt utbud. Det är
relevant också i dag. För det andra; ”värna om yttrande åsiktsfriheten, vara
kritisk granskande och följa principen om fri och obunden journalistik.” Fri
och obunden journalistik är synnerligen väsentligt i det här fallet. Vem styr
innehållet enligt styrdokumenten? Ja, det är de fria obundna yrkesjournalisterna som har en nyckelroll.
Det står samma sak i det etermediepolitiska programmet. Det står också;"
huvuddelen av programutbudet ska vara egen produktion. Programutbudet
ska vara mångsidigt och ta tillvara olika målgruppers intressen. Med egen
produktion avses såväl program producerade av egen personal som beställda program”. D.v.s... inköpta av frilansproducenter eller fristående produktionsbolag som uppfyller krav på public service. I och med detta kan man
säga att cirkeln är sluten. Man kan ha program som görs av andra, man kan
ta in program, men principen är fri och obunden journalistik när man gör
det. Public service ska vara kriteriet för allt. Kan man då ta in politiska program under täckmanteln, samhällsinformation som egentligen är valreklam?
Det måste man fråga sig och det frågar sig många i massmedia och bland allmänheten. Om man säger att så vill vi ha det, att man ska kunna ta in politisk
information eller samhällsinformation, då måste den informationen gå ut,
man måste sätta upp ett regelverk om hur man uppfyller public servicekravet
och hur man ska granska det. Vad gör de fria obundna journalisterna? Ja, deras arbete behövs ju inte. Vad gör vi med licensmedlen när kanalen ska producera reklaminslag? Det är svårt för mig att förstå mig på hur det här går
ihop. Säkert kommer någon att försöka förklara det. Bara genom att se på
grunddokumenten ser man att det här inte är rätt.
Sedan har vi andra bolag som har rättigheter att producera TV med reklam. De finansierar sin verksamhet med reklam. Då har vi nu fått en situation där Ålands radio också har inslag av den typen som kommersiella stationer producerar, men då kallas det reklam.
Herr talman! Jag tycker att så mycket mer inte behöver sägas angående de
här grundläggande principerna. Jag ska snabbt gå igenom de andra frågorna
som jag tog upp här.
När det gäller finansieringen så är det väl frågan om skattefinansiering eller finansiering via medielicens. Båda system betyder att man säger att alla är
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med och betalar för verksamheten. När det gäller skattefinansiering så är det
budgetmedel som också ska fördelas till public service. Det har ju en fördelningseffekt; de som betalar mera skatt betalar i princip mer, de som har dåligt ställt betalar i princip mindre.
När det gäller medieavgiften betalar alla som innehar en viss apparatur
lika. Sedan har man möjligheter att säga att företag ska ha ett visst antal apparater, turistbyarna ett visst antal osv. De är tekniska administrativa frågor.
Då betalar alla lika, den som är fattig betalar lika mycket som den som är rik.
Det är väl detta som är problematiken. När det gäller den delen pågår det en
diskussion politiskt, också inom de politiska kretsar som jag lyssnar på och
pratar med. Till den delen finns det inget färdigt underlag för att ta beslut i
frågan.
Den tredje punkten gäller distribution. När det mediepolitiska programmet gjordes upp 2003 var liberalerna inne för att man skulle särskilja produktion och distribution och den linjen har vi haft starkt stöd för hela tiden.
Det har funnits motargument att det blir en administrativ pålaga och att det
blir oklart vilka principer som ska gälla. Idag kan man säga att vi är framme
vid ett sådant läge där man måste komma med förslag till att separera distribution från produktion. Det har de senaste dagarnas debatt visat.
Man kan säga rent principiellt att om man har tydliga regler för t.ex. bolaget Ålands Radio och TV som säger hur de här sändarna ska användas, hur de
ska finansieras, vilken avgift man ska ta ut, hur mycket infrastrukturen ska
fördelas på konsumenterna och hur mycket den löpande driften ska vara så
då kan man ha distribution i samma bolag. Men, en separation betyder att
man måste utforma kriterier för det fristående distributionsbolaget.
Kanske man också kan komma till det som står i det i etermediepolitiska
programmet, att man i större utsträckning kan ha fristående producenter
som uppfyllelser public serviceuppdraget där man köper in program. Då får
man ett mer mångsidigt utbud samtidigt som man uppfyller public servicekravet.
Den fjärde punkten kanske är på en annan nivå. Den har att göra med den
interna organisationen. Den här typen av principiella beslut, som innebär att
man öppnar för samhällsinformation eller reklam, måste tas på en principiell
nivå, dvs. av en styrelse och kanske också av förvaltningsrådet.
Till sist, herr talman, en upplysning. I massmedia har det stått att liberalerna har ansökt om sändningstid för program. Det har liberalerna inte gjort,
vad jag känner till. Däremot har jag som privatperson begärt en offert från
Radio Åland på tre stycken 20 minuters program. Jag hänvisar till att jag har
lång erfarenhet inom samhällsinformationsområdet när det gäller utbildning,
ekonomi och det åländska samhället. Den betyder, om offerten faller väl ut,
att jag kan hålla tre föreläsningar i grundläggande ekonomi i radio- och TV
kanalen Ålands Radio och TV för fyra euro per gång. Det tycker jag är värt
priset i så fall, att få föra ut ett budskap om vilka grundläggande begrepp som
gäller och annat som jag tycker att är viktigt. Till den delen har den här debatten öppnat möjligheter, men det är nog inte det väsentliga. Det väsentliga i
den här debatten är att vi har en public service tradition, radio och TV i allmänhetens tjänst, där vi kan lita på att yrkesmänniskor gör bedömningar om
vilken information man för ut, att den är allsidig, opartisk, om möjligt objektiv och att informationen är kontrollerad. Det är en kvalitetssäkring för TVoch radioprogram som också kommersiella kanaler ska uppfylla märkväl. De
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får inte sända ut vad som helst. De ska ha en egen kontroll och det ska finnas
tillsyn. Det är inte bara en kvalitetsfråga för radio och TV, det är en kvalitetsfråga för ett modernt upplyst demokratiskt samhälle. Vi måste ha public service. Då kan vi inte ha public service som är partifinansierad, reklamfinansierad eller partistyrd. Det måste vara opartiskt. Tack.
Ltl Fredrik Karlström

Tack, herr talman! Jag tänkte inte hålla mig så mycket till de senaste dagarnas tumult och det som har varit i medierna gällande försäljning av program
till något parti.
Jag tänkte försöka hålla mig så mycket som möjligt till det mediepolitiska
programmet.
Jag tänkte börja med att säga något som kanske kommer att förvåna flera
av er. Jag måste säga att jag är väldigt besviken på det här mediepolitiska
meddelandet. Med tanke på hur länge vi i lagtinget har blivit lovade en ny reviderad politisk vilja över vårt gemensamma mediautbud så är denna slutprodukt rent ut sagt ledsam läsning.
I budgeten för 2008, alltså den vi behandlade i december 2007, kan man
läsa följande ifrån nuvarande regering: ”Ett nytt etermediepolitiskt program
för Åland framtas. Programmet utarbetas av en oberoende sakkunnig under ledning av en parlamentarisk referensgrupp. Revideringen motiveras
av den starka utveckling som sker inom etermedieområdet. ”Finansutskottet
i lagtinget tyckte det här var bra och de skrev: ”Utskottet förordar ett brett
mandat för den sakkunnige utredaren och referensgruppen att se över alla
de frågor som har anknytning till Ålands Radio och TV Ab:s verksamhet och
finansiering. Utskottet understryker vikten av att en oberoende utredare utses som saknar kopplingar till de politiska grupperna i landskapet”. Det
blev beslutet i lagtinget i slutet av 2007. Vad hände och vad gjorde man sedan? Efterföljde regeringen lagtingets beslut? Nä, det gjorde man inte. Man
tillsatte en grupp bestående endast av representanter för regeringen samt
VD:n för Ålands Radio och TV. Den arbetsgruppen vet jag inte vad gjorde eller vad de funderade på men av någon anledning så hände ingenting. Det tog
några år innan regeringen insåg att så var fallet så man tillsatte en ny grupp
bestående av bara representanter ifrån regeringspartiet. Man gjorde inte som
finansutskottet sade, gav dem; ”ett brett mandat för den sakkunnige utredaren och referensgruppen”. Den här andra av regeringen politiskt tillsatta arbetsgruppen jobbade sedan uppenbarligen parallellt med regeringen utan att
de pratade med varandra. Samtidigt som gruppen jobbade med det här meddelandet så satte regeringen lagberedningsresurser på den nya radio och TVlagen utan att prata med arbetsgruppen. Bara det säger en hel del av hur regeringen har hanterat detta ärende.
Varför tog det en sådan tid, varför gjorde man inte som lagtinget bestämde
i december 2007? Varför kom man med en ny radio och TV-lag innan man
presenterade ett etermediepolitiskt program? Det här är några av frågorna
som jag har men jag har betydligt flera frågor.
Jag tänkte ta fasta på några textstycken i detta program och berätta mina
synpunkter på dessa.
Så här skriver regeringen:” I varje utvecklat och civiliserat samhälle finns
ett public serviceutbud.”. Det kan stämma, det är dock väldigt få länder i
världen där public service existerar i enlighet med det här meddelandet och
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på det sätt som det fungerar på Åland. Exempelvis har inget euroepiskt land
sammankopplat distribution av utbudet med produktion av innehåll. Det avskaffades för årtionden sedan i hela Europa. Idag är det mestadels bara
kommunistiska diktaturer och regimer som statligt styr dessa två områden i
samma bolag, Libyen var väl det senaste exemplet.
De senaste dagarnas tumult visar återigen hur tokigt det kan bli när produktion och distribution är i samma bolag.
I alla europeiska länder har man insett att ett produktionsbolag som också
antas distribuera andra bolags sändningar inte kan utveckla distributionen på
ett opartiskt sätt utan gynnar den egna produktionen i första hand. Eller särbehandlar något bolag framom ett annat i andra hand. Det har vi sett på
Åland i decennier. Vad gör landskapsregeringen åt det? Ingenting! Varför är
Åland ett U-land när det kommer till digitaliseringen, varför finns det inga
visioner i det här meddelandet?
Sedan måste man vara så ärlig och säga att det nog finns en hel del civiliserade och utvecklade samhällen i världen som inte har ett public serviceutbud
enligt det sättet vi har det på Åland.
I programmet kan man också läsa följande: ”Landskapsägda Ålands Radio och TV Ab har en central roll för samhörigheten i landskapet Åland, för
dess kulturliv, för demokratin och samhällsdebatten”. Faktum är att Ålands
Radios största lyssnargrupp är mellan 65-79 år, näst största grupp är mellan
50-64 år. I alla andra åldersgrupper är den kommersiella radion större. Det
här enligt den opartiska lyssnarundersökning som Ålands Radio och de
kommersiella bolagen beställde och finansierade gemensamt. Väldigt liten
del av ålänningarna som är under 50 år tar del av ”den samhörigheten” som
Ålands radio producerar, trots att de har hållit på i snart 20 år i åländsk regi.
Jag anser också att man måste få fråga, är allt Ålands Radio gör public service
och är den för alla? Varför har inte regeringen titta på detta, vad vill man
egentligen?
Varför har inte arbetsgruppen tittat på det? Är det för att i den första arbetsgruppen så var bolagets VD en medlem i den gruppen som skulle vara
parlamentariskt tillsatt och i den andra arbetsgruppen så var en pensionerad
journalist från samma bolag en medlem?
Det tråkiga eller mest anmärkningsvärda är dock att regeringen inte gör
något åt att så många ålänningar utesluts att delta i den samhörighet som den
kommersiella radion tillhandahåller utan de får enbart ensidigt tillgång till
den samhällsfinansierade radion. Särskilt tråkigt är det för den lyssnargrupp
som är under 50 år gammal som uppenbarligen och bevisligen väljer att
lyssna på något annat än just vad samhällsradion levererar. Varför är inte
ålänningarna ute i skärgården värda ett liknande utbud som ålänningar boende på fasta Åland har? Varför prioriteras exempelvis Radio Suomi framom
lokala kommersiella bolag?
Det finns möjligheter att hitta lösningar bara viljan skulle finnas. Det gäller
bara att regeringen inser att distribution och produktion inte hör ihop och att
det finns ett inbyggt problem i att det sköts av samma aktör.
Det står även i det här programmet: ” Till vissa delar är föreliggande program likt programmet från 2002, men det här programmet behandlar medierna på ett bredare sätt än föregångaren.” Det som det här meddelandet
har gemensamt med det förra från 2002 är att man fortsättningsvis nonchalerar de lokala kommersiella etermedierna i landskapet totalt. Arbetsgruppen
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som jobbade med detta program tog sig inte ens tid att intervjua någon av de
lokala radiobolag som finns och har funnits sedan 1993 i landskapet. Jag ifrågasatte och påpekade detta flera gånger till ministern. Till slut efter att programmet var klart skrivet fick den kommersiella radion tillsammans med
Ålands mångkulturella förening, Mariehamns pensionärsförening och Norra
Ålands pensionärer r.f., ge ett yttrande på innehållet, ett yttrande som givetvis inte lett till någon förändring i innehållet.
Varför har arbetsgruppen inte kallat den kommersiella radion till diskussion och låtit dem framföra förslag och idéer hur etermediapolitiken kunde utvecklas för hela Ålands bästa. Det kallade regeringen att behandlar medierna
på ett bredare sätt än föregångaren. Ja just jo, det är dem kulturella föreningen och pensionärsföreningarna som inte var med förra gången kanske.
Jag vet att många här i salen och säkert ute i landskapet anser att jag pratar i egen sak när jag pratar om mediapolitiken på Åland. Media och många
ålänningar har fått för sig att om jag skulle lyckas med att få majoriteten i lagtinget att gå med på att finansiera Ålands Radio och TV på något annat sätt
än genom TV-licens så skulle det gynna mig personligen eller mitt företag.
Det anser inte jag att jag gör. Ålands Radio och TV hör inte till den kommersiella radions konkurrenter. De spelar inte ens i samma division. Den kommersiella radions konkurrenter är Ålandstidningen, Nya Åland, Åland 24,
som för övrigt senaste åren fått bidrag ifrån landskapet för att utveckla sin
media-plattform, ett konkret exempel på regeringens mediapolitik, man gynnar vissa bolag framom andra. Kommersiella radions konkurrenter är alla
gratis tidningar, banderoller, utomhusskyltar, hemsidor, portaler och direktutskick.
Ålands Radio har i uppgift att skapa radio och TV i allmänhetens tjänst och
den kommersiella radions uppgift är att få folk att lyssna på den så att annonsörerna får valuta för sina annonspengar. Det är fakta.
Eftersom Ålands Radio inte behöver kämpa ekonomiskt för sin överlevnad
kan man inte jämföra deras verklighet med den kommersiellas.
Det är bara bolaget Ålands Radio TV och Ålands landskapsregering som
ser den kommersiella radion som en konkurrent istället för ett komplement.
Det enda den lokala kommersiella radion på Åland har begärt är att få möjligheterna och förutsättningarna att höras överallt på hela Åland. De vill inte
ha bidrag, de vill inte bli en börda för skatte- eller licensbetalarna. De vill helt
enkelt bara kunna erbjuda hela Åland ett större utbud så att lyssnare själv
kan välja vad han eller hon vill lyssna på.
De vill öka samhörigheten i landskapet, bidra till dess kulturliv, medverka
för ökad demokrati och delta i samhällsdebatten på ett sätt så att oavsett om
du befinner dig i centrala Mariehamn, på fasta Åland eller ute på någon av
våra 6000 öar så ska ålänningen ha möjligheten att lyssna på det han/hon
själv väljer.
Idag prioriterar regeringen finskspråkiga Radio Suomi framom att ge
ålänningarna lika möjlighet att ta del av den kostnadsfria lokala kommersiella radion på svenska. Det är för mig en konstig prioritering, på enspråkigt
svenska, så kallade företagsvänliga Åland! Det är konkret mediapolitik som
det här meddelandet inte tar upp.
Det är frågor som de här som de kommersiella bolagen gärna skulle pratat
med arbetsgruppen om. I stället skriver arbetsgruppen och landskapsregeringen så här bl.a. om Ålands Radio och TV: ”Minskar den dagliga sänd238

ningstiden kan detta leda till att lyssnarna byter kanal permanent. Den viktigaste prioriteringen inom åländsk mediepolitik är dock ett tryggande och
utvecklande av public servicebolaget Ålands Radio och TV Ab.” Det är alltså
landskapsregeringens synpunkter.
Varför ska politikerna styra det? Låt folk lyssna på vad de vill. Varför inte
skapa förutsättningar för ett större utbud? Tiderna är över då alla i familjen
sitter framför radion och lyssnar på en radiokanal tillsammans. Jag förstår
med det här programmet att regeringen och ledning på Ålands Radio och TV
gärna skulle ha det så men tiderna har förändrats.
Varför inte se på andra alternativ, vad är det som säger att Ålands Radio
och TV är det absolut bästa ålänningarna kan få för pengarna? Varför har
man inte i detta meddelande i alla fall tittat på olika alternativ som man gjort
exempelvis i Danmark?
Varför inte se om det finns möjligheter till samarbete mellan de bolag som
har koncession för att bedriva rundradiosändningar eller kanske till och med
tvinga de kommersiella bolagen att marknadsföra public service radions programutbud. Som kompensation kunde de ges rätt att höras överallt på Åland.
Men för att gå tillbaka till meddelandet, det står också så här: ”När det
kommer till finansieringen säger arbetsgruppen så här; landskapsregeringen och Ålands radio och TV Ab har tillsammans med upphovsrättsorganisationerna Kopiosto r.f. och Teosto r.f. ingått avtal med Sveriges TV 1
och TV 2, Utbildningsradion, TV 24 och Barnkanalen samt Sveriges TV 4
om vidaresändning av programmen.” Vad betyder det här? Varför står
Ålands Radio för upphovsrättskostnaderna för åtminstone dessa två kommersiella kanaler? TV4 och TV24, som jag förmodar är Åland24, regeringen
menar eller är det SVT24 för jag känner inte till vad TV24 är. Tror lagtinget
att SVT skulle stå för TV4s eller TV3s upphovsrättskostnader i Sverige? Nej,
jag skulle inte tro det.
Varför skall dessa företags upphovsrättskostnader betalas av skatte/licensbetalarna? Vore det inte i så fall lika logiskt eller snarare ologiskt att Ålands
Radio även skulle stå för den kommersiella radions upphovsrättskostnader?
Sedan till finansieringen av public serviceavgiften, landskapsregeringen
skriver så här: ”Tanken är att samtliga hushåll ska betala denna årliga avgift som ska användas till att: trygga public serviceverksamheten, täcka
vissa investeringar i teknisk apparatur, täcka upphovsrättsliga kostnader.”
Varför vill regeringen fortsätta med ett system som medför ett otroligt byråkratiskt kontrollsystem? Varför skicka ut 50 000-talet fakturor, administrera
ett komplicerat register och anställa kontrollanter för att se att folk eventuellt
har TV? Hur har man tänkt att det ska fungera för små företag som inte har
någon TV utan bara en dator på jobbet? Det blir ännu fler utgifter och pålagor
för företagen utan att de får något för den avgiften eller ska företagen inte räknas in?
För det första så är Tv-tittande något väldigt personligt och individuellt.
Varför ska det då faktureras per hushåll eller per företag? Varför ska en ensamstående pensionär, ensamförsörjare, studerande eller en person som bor
ensam betala dubbelt mer än vad jag och min fru betalar, som båda två tjänar
väldigt bra? De får betala 220 euro för att titta på Tv medan jag betalar 110
euro idag.
Om politikernas målsättning är att alla som använder sig av radio, tv, media, public service ska vara med och finansiera detta så finns det väl ingen an239

ledning att gå som katten runt het gröt och komponera en massa svårförståeliga, komplicerade och byråkratiska system för att få alla att vara med och betala. Ta det via budgeten, fastställ en procentsats så är alla med och betalar de
vi politiker beslutat att vi skall sköta gemensamt. Fastställ en procentsats i
landskapets budget. Då kommer man från att det kan bli mera politiskt beroende. Sätt en procentsats som gäller i 4-5 år, så blir det en långsiktig lösning.
Använd de pengar som idag går till postens administration, kontrollanternas löner och indrivningsbolagens kassor till att skapa ett utbud som ålänningarna accepterar och vill ha.
Slutligen måste jag bara konstatera att det här meddelandet inte flyttar
media Åland in i 2010-talet utan att det fortsättningsvis i stort sett är som det
var i början av 1990-talet. Vi har egen behörighet i radio och TV frågor, men
vi gör absolut ingenting av det. Det tycker jag är tragiskt. Vi kunde vara en föregångsnation som hittar vägar, skapar nya möjligheter för mediebolag att
börja eller flytta sin verksamhet hit. Tyvärr gör inte detta meddelande något i
den saken utan Åland fortsätter att vara en dålig kopia på något som kunde
vara så mycket bättre. Tack, herr talman.
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Oberoende av att jag kanske inte håller med om allt som ltl
Fredrik Karlström tyckte så belyser hans inlägg ett problem med meddelandet. Det är att landskapsregeringen har haft ett alldeles för snävt perspektiv
på det här politikområdet. I stort sett handlar det om Ålands Radio och TV.
Idag är det här en fri marknad. Det är betydligt mera än Ålands Radio och
TV och det är betydligt mer än public service. Vi lever kvar i 1990-talet. Det
här programmet beaktar inte den tekniska utvecklingen och dagsläget. Det
beaktar inte den utrustning som behövs för att sända digitalt och att ålänningarna ska kunna utnyttja sina stora fina HD-apparater. Det beaktar inte
heller det faktum att de olika apparaterna och olika typer av etermediaprogram kan innehålla nästan allting från telefoni till radio och TV och till Internet osv. Grunden för att bedöma avgiften är en helt annan idag än tidigare.
Effekten blir att vi inte kommer att kunna modernisera så att vi skulle vara i
takt med tiden som man är på andra håll. År 2013 tror man att de flesta länder har genomfört en digitalisering. Det betyder att den bildkvalitet vi har
kommer inte att vara tipptopp, trots att folk skaffar de här dyra mottagarna.
Man kan ju fundera på vad det beror på? Jag tror inte att det beror på illvilja eller någonting annat i den här kommittén. Jag tror att det beror på
okunskap. Precis som när det gäller polisärenden så finns det ingen verklig
expertis, i det här fallet finns det ännu mindre på landskapsnivå. Det finns
inte någon person som har den tekniska kunskapen eller andra expertkunskaper som krävs för det här politikområdet. Då gör man som man ofta gör
på Åland, det är den egna myndigheten eller bolaget som ska sköta hela det
här politikområdet. Då uppstår det problem. Det här bolaget har ju inte något
allmänt mediapolitiskt ansvar, utan det har bara ansvar för att sända ut radioprogram, eventuellt TV-program, upprätthålla sina webbsidor och försöka
sända ut studio TV-program som ser lite töntiga ut när folk sitter där med
hörlurar på sig. Det är på något vis lite amerikanskt femtiotal över det hela.
Det finns ett stort gap här på vad vi borde göra och vad vi kan göra för att
vi inte har tillräckligt med expertis och kunskap på det här området.
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En central fråga på hela det här området är just frågan om Smedsbölesändaren och programbolaget Ålands Radio och TV. Redan 2002 och faktiskt
före det, beslöt lagtinget att man skulle utreda och möjliggöra en separering.
Nu fick vi höra här av ltl Olof Erland att den här regeringen och liberalerna
har varit inne på det. Men vi fick inte veta varför det inte heller har blivit
någonting den här gången. När det inte finns kunskap på regeringsnivå och
politikerna har varierande erfarenheter på det här området så förlitar man sig
på den ledande tjänstemannen eller i det här fallet VD:n för bolaget, som
konsekvent har sagt att det bli för dyrt, det blir för byråkratiskt och det har
man varit nöjd med och så har man inte gjort någonting. I praktiken har det
negativa konsekvenser som ltl Fredrik Karlström här berättade om. Genom
att Ålands Radio och TV äger den här sändaren och förfogar över den så kan
de på olika sätt begränsa tillgängligheten för andra aktörer, vilket flera har
fått känna på.
Nu har det här aktualiserats genom sosse-TV. Det är en intressant situation. Socialdemokraterna har i vederbörlig ordning anhållit om ett tillstånd att
få sända ett samhällsinformationsprogram över Smedsbölesändaren. Det tillståndet har beviljats av VD:n. De politiska partierna har upprörts över det här
och blandar in public servicebolaget som inte har någonting med det här att
göra. Den här sändaren är öppen för alla som uppfyller tillståndskraven. Nu
vet ni alla att styrelsen har haft möte på fredagen. Nu har man konstaterat att
det inte ska sändas sosse-TV. Grunden, som man åtminstone får läsa om i
tidningen, är att styrelseordförande säger att man måste utreda detta med
lika behandling. Ja, det är fri konkurrens och det behöver man inte utreda.
Vad jag vet så har vare sig VD:n eller någon annan infört några begränsningar. Det är lika behandling. Det står inte i sossarnas tillstånd att detta tillstånd
gäller enbart socialdemokraterna, alla andra är förbjudna att sända på lika
villkor.
Det andra är detta med konkurrens, det förstår jag överhuvudtaget inte. Är
det lika behandling så är det väl konkurrens. Det är lite som med flygbolaget
som fick tillstånd, det var inte heller bra. Det var andra intressen som då blev
utsatta.
Det här har ingenting med public servicebolaget att göra överhuvudtaget.
Det är en sammanblandning som beror på att man inte har skilt åt programbolaget och distributionsbolaget rent administrativt och organisatoriskt.
Nå, hur ska det gå nu? Om styrelsen inte har förtroende för sin VD, hon
har så brutit mot alla de principer och regler som gäller för ett oberoende
public servicebolag, då borde hon väl rimligen avsättas. Hon är inte lämplig
för sitt arbete. Eller om styrelsen beslutar att de andra också ska få sända, då
har ju styrelsen förbrukat sitt förtroende för då har man ju haft fel om sosseTV.
Bästa vänner, det kan inte vara så att det är beroende av vem eller vilket
parti som ansöker om det anses förenligt med public service radio. Man brukar kalla det för politisk censur. Om styrelsen har sysslat med politiskt censurarbete då borde den i rimlighetens namn avgå.
Herr talman! Situationen är väldigt intressant. En styrelse för ett public
servicebolag ska, enligt mig, inte syssla med att styra produktions- och distributionsarbetet på politiska grunder. Det blir ju ännu mera flagrant eftersom
det inte finns en enda socialdemokrat i styrelsen.
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Då är frågan den att någondera av styrelsen och VD:n inte är sin uppgift
vuxen.
Herr talman! Det här sätter många saker på sin spets. Nu har det sagts att
det här är reklam. Ingen har ännu sett vad sosse-TV är, men alla vet att det är
reklam. Ltl Olof Erland upplyste oss om att vi ska läsa dokumenten. Men har
ni läst hur reklam är definierat i lagen om rundradioverksamhet och TV? Det
sägs här; ”att främja ett offentligt eller privat företags avsättning av en
vara, tjänst” osv. Föreningar eller privata personer omfattas inte av den här
bestämmelsen. På vilken grund man de facto tänker avslå det här tillståndet
ska bli ytterst intressant att se.
I dagsläget kan man säga att den styrelsen som sitter har liksom kört på
grund riktigt ordentligt i sitt uppdrag. Man kräver opartiskhet och själv sysslar man ganska uppenbart med politisk censur. Nog är det väl så att sossarna
kom på någonting som de andra inte riktigt hade gjort. Sedan satte avundsjukan in. Eller förklara ni då på vilka grunder det här avslagit ska tas?
Herr talman! Sedan en sak om avgiften. Eftersom den tekniska utvecklingen har gått så långt att vi kan se och höra så gott som allting på våra mobila
små datorer, det är ju inte några telefoner längre, så är det ju fullkomligt
omöjligt att knyta avgiften till någon apparat hemma. Visst är det väl så att
precis alla, kanske det finns något undantag, har en sådan teknisk utrustning
att man antingen kan lyssna på radio och se på TV. Man får del av den allmänna samhällsinformationen på samma sätt som att så gott som alla hus är
anslutna till vatten- och avloppsledningar. Infrastrukturen är idag så utvecklad att jag tycker nog att man måste överväga att avgiften ska gälla alla. Sedan
ska det naturligtvis vara möjligt att av sociala skäl befria människor från avgiften. Men att göra det så komplicerat som vi fick förklarat för oss här senast
blir nog väl omfattande. Jag tycker att man måste se hur man har gjort på
andra ställen, danska modellen verkar ganska bra. I Tyskland finns det också
bra modeller.
Vi borde egentligen betala avgift bara för de programmen som produceras
på Åland. Återsändningarna av TV-programmen borde ligga på landskapsregeringen och utbudet skulle garanteras alla. Då skulle vi kunna sänka avgiften
betydligt. Nu betalar vi avgift på något vis för att man alltid får höra att vi får
se så mycket Tv-kanaler. Men det är egentligen inte produktion utan det är ju
återsändningar. Det var vad jag hade på hjärtat, herr talman.
Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

Herr talman! Jag håller med, och det talade vi också indirekt om i det
mediepolitiska programmet, att vi inte har så mycket resurser. Det behövs mera kunskap inom public serviceområdet och också inom mediepolitiken. Det är ju därför vi föreslår att man kan tillsätta ett medieråd i
framtiden som ska kunna vara en samlande resurs och ha mera kunskap
och faktiskt utveckla det här området inom landskapet.
Sedan när det gäller avgiften så är den inte tänkt att vara kopplad till
en apparat. Den är kopplad till infrastruktur, precis som andra modeller
som utredningar föreslår runt om i Norden, också i Danmark som ltl
Sundback själv nämner.
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Ltl Barbro Sundback, replik

Medierådet är i och för sig inte någon dålig idé. Men vem ska medierådet ge råd åt? Det finns ju ingen ansvarig enhet eller tjänsteman för de
här frågorna. Ansvariga ministern kommer och går och det gör ju medierådet också. Det är lite samma problem som med polisen och många
andra förvaltningar. Man vill lägga professionalismen och sakkunskapen
på landskapets bolag eller på operativa myndigheter. Arbetet på regeringsnivå att utveckla, sköta tillsynen och kontakter med omvärlden, det
saknas.
Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

Det är precis så som vi har resonerat är också. Det mediepolitiska programmets uppgifter är inte att i detalj tala om hur det ska vara uppbyggt
och vilka som ska sitta där. Vi säger att det ska vara en sakkunniggrupp
just för kontinuitetens skull. Gruppen behöver inte vara beroende av
mandatperioden. Det ska finnas samlad kompetens på Åland. I och med
att vi är så små och har så pass lite resurser så är det ganska svårt att
hitta de rätta personerna och att man skulle hitta en tjänsteman som
skulle ha all kompetens som behövs för att motsvara det som vi hoppas
att medierådet skulle kunna innefatta.
Här lämnar vi egentligen över ett förslag där man kan fundera vidare
på de konkreta delarna när man tillsätter ett medieråd. Det är förstås
landskapsregerings medieråd. Det skulle också kunna fungera som en
resurs för Ålands Radio. Man måste också klargöra rollerna och gränserna väldigt tydligt när man tillsätter medierådet, vilket vi inte har gjort
och vi har inte haft den ambitionen i det här programmet att ha allt det
klart.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag tycker att ministern nu igen bekräftade det här, att det är Ålands
Radio och TV som på något vis ska sköta det här politikområdet. Men de
är en producent. Det är lika som med MISE-problemet. Vem ska sköta
den övergripande utvecklingen, planeringen och administrationen? Inte
ska politiska ministrar göra det, det räcker inte, det visar det här, det är
1990-talet. Vi måste ha kompetenta professionella människor i förvaltning som oberoende av ministrar sköter de här frågorna. Det är säkert
bra sedan om man vill ha ett medieråd för att bredda sakkunskapen.
Men Ålands Radio och TV ska inte ha något medieråd.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Ulla-Britt Dahl, replik

Tack, herr talman! Nu sade minister Britt Lundberg en del av det som
jag hade tänkt säga när det gäller mediaavgiften.
Jag går i stället in på radio Suomi. Det har varit upp att man borde ta
bort Radio Suomi. Men det kanske inte är så enkelt det heller.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag har inte pratat om radio Suomi. Jag kan inte ge replik till det där.

243

Talmannen
Repliken ska hålla sig till anförandet.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Johan Ehn

Herr talman! Bästa lagtingsledamöter, mediapolitik är ett intressant område.
Det är ett område som egentligen mår bäst när politiker inte behöver finnas
med och röra och föra så mycket. Mediapolitik för mig är väldigt mycket som
näringspolitik. Vi skapar förutsättningar och vi ska inte vara inne och rådda i
själva produktionen.
Inledningsvis kan man konstatera två saker med det mediepolitiska programmet. Att komma med ett mediepolitiskt program i slutet av en period är
väldigt olyckligt. Att komma med mediepolitiskt program som är väldigt tunt
gör det inte bättre. När vi går ut från den här salen och har diskuterat det här
så tror jag att vi kommer att ha mera tankar där vi ställer frågor och är oeniga
än där vi har lyckats om en gemensam linje.
Jag tycker att ett mediepolitiskt program måste ligga på bordet väldigt tidigt i en regeringsperiod för att kunna fungera så som jag tycker att politiska
program ska göra. Det ska vara rättesnöre för den politik som man har tänkt
sig att föra. Det är ju väldigt svårt för både den regering som nu har lämnat
det här och nuvarande lagting som sitter här att ge svar nu och meddela om
vilken politik man tänker föra framåt, eftersom ingen av oss sitter med en sådan kristallkula att vi kan veta hur sammansättningen ser ut i framtiden. Jag
tycker att det är synd och det gör det lite svårt att föra en diskussion kring det
här dokumentet som verkligen kommer att bära framåt i tiden.
När det sedan gäller innehållet så nämnde jag att innehållsmässigt är det
smalt. Jag kan förstå varför. Jag gjorde jämförelsen till näringspolitiken. Näringspolitiken handlar om att skapa förutsättningar och det är samma sak
här. Det här leder till att man i det här mediepolitiska programmet, nästan
uteslutande vill jag påstå, pratar om Ålands Radio, vad Ålands Radio ska göra
och vilket förhållande man har till Ålands Radio. Jag vill inte heller gå in för
vår del och peka på hur det privata näringslivet ska jobba med sina radiokanaler eller hur någon tidning ska jobba.
Ltl Karlström sade att man borde fundera på hur man förhåller sig till medialivet på Åland. Vad har man får möjlighet att vara med och kunna skapa
bästa möjliga förutsättningar till ett sprudlande medialiv? Ett medialiv som
ger oss ett stort utbud, som ger oss möjlighet att få en granskning av både politik och fenomen ur ett väldigt brett perspektiv. Det finns många olika infallsvinklar. Sådant finns överhuvudtaget inte med i det här resonemanget. Jag
har stor förståelse för att det kan bli ett område som är svårt att hantera utgående från att man kan ta steget för långt. Man kan ramla över den här linjen
och börja gå in och bestämma vad man ska göra inom de fria medierna. Jag
tror ändå att man måste våga gå den linjen och måla upp vilken typ av förhållanden man ska ha till de övriga medierna som inte finns inom public service.
Det andra som jag vill lyfta fram är någonting som vi för vår del har lyft
många gånger, vi var med och drev det i förra regeringen och nu har det
nämnts här också; skillnaden vad som är infrastruktur och innehåll. Jag kan
faktiskt inte för mitt liv förstå vad det är som är så svårt att man inte har
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kunnat få till stånd en skilsmässa mellan de två sakerna. Det har resonerats
om det så länge jag har varit aktiv i politiken. Av någon anledning har man
inte funnit att det är speciellt viktigt att göra det. Låt oss konstatera att den
diskussion som har startats upp under den senaste veckan huruvida man som
parti, förening eller någon annan ska ha möjligheten att i den kanal som public servicebolaget upprätthåller sända olika typer program, visar på ohållbarheten. Att VD:n för bolaget både ska besluta om sådant som berör innehållet i
public service och sådant som berör andras möjlighet att sända över infrastruktur är helt ohållbart. Jag tror att det har kommit någonting gott ut ur
det. Vi är flera som har lyft frågan om att den här separationen borde ske.
Herr talman! Några ord om mediaavgiften. Jag tycker att det är bra att
landskapsregeringen lyfte frågan kring hur man ska finansiera public service i
framtiden. Det är helt uppenbart så att ålänningarna inte accepterar dagens
system fullt ut. Det är för många som väljer att inte betala. Det som jag saknar i det här meddelandet är faktiskt ett resonemang kring alternativen. Varför är mediaavgiften det alternativ som man har fastnat för? Varför för man i
själva meddelandet inte ett resonemang om att dra detta över skatten? Meddelandet hade vunnit på att också ta upp diskussionen där. Varför har man
valt just mediaavgiften som alternativet?
Jag för egen del hör till dem som lutar mera åt att föra det här rakt över
landskapsbudgeten. Jag tror att det finns system för att bevara oberoendet.
Tittar vi på hur systemet är idag så är det vi i den här salen som via budgetbeslut fattar beslut om hur mycket pengar det ska finnas till public service
radions förfogande. Vi måste erkänna att så är det redan idag.
Jag ska återkomma till public service diskussionen lite senare i mitt anförande. Jag tror att det kan vara bra att stärka den här rollen att ha ett oberoende medieråd. Om man hävdar att man ska ha en public serviceinstitution
så är det bra att stärka den oberoende statusen genom att man kanske via avtal och via lagstiftning konstaterar i vilken utsträckning man ska ha medel
från landskapets budget. Jag för min del vill föra resonemanget betydligt
längre vad gäller finansieringsfrågan. Jag är inte beredd att i det här skedet
att ställa mig upp och säga att den väg som vi ska välja är mediaavgift. Framförallt skulle det ha varit intressant att höra argumentationen och se den i
skrift varför inte detta över landskapets budget är ett alternativ som är möjligt.
När det gäller mediaavgiften så tycker jag också att det finns en risk att den
blir rätt orättvis. Jag tror att ltl Karlström också nämnde det här, man säger
att varje hushåll skall betala en viss avgift. Men hur sätts det i proportion till
vad man egentligen använder sig av? Det kan vara ett flerpersonshushåll som
använder sig av jättemycket media, men de kan också använda lite media. En
person kan ha precis motsvarande situation. Vi får inte någon koppling här
mellan utnyttjade medier som vi gemensamt är med och finansierar, åtminstone så länge som vi också använder pengarna för upphovsrättskostnaderna för t.ex. SVT. Det är ytterligare en sak.
När det gäller begreppet public service så är jag beredd att konstatera att vi
behöver ha någon typ av public service. Det säkrar upp att det finns någon
som inte sitter direkt i beroendeförhållande när det gäller finansiering. Däremot tror jag nog att man ska vara försiktig med att automatiskt konstatera
att public service också blir ett media som är helt och hållet neutralt. Varje
människa som jobbar med saker och ting kommer att ha sin grund att se på
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saker och ting utgående ifrån. Personen har en grundsyn på samhället som
kommer att färga det som man skriver och berättar på ett eller annat sätt. Det
är i sig ingenting som säkrar upp att det som sägs och skrivs alltid är en generell sanning.
När det gäller finansieringen så behöver man slå fast på vilket sätt finansieringen ska ske som inte rakt av kan knytas till reklam eller att det är på annat sätt knutet till någonting enskilt.
Jag tycker också att man ska våga tänka nytt när det gäller public service.
Danmarks försök med att upphandla det som är Sveriges Radios P2 kulturbevakning är ett intressant fräscht grepp som man borde titta närmare på.
Kunde vi göra någonting liknande när det gäller Åland för att få ut bästa möjliga av satsade pengar?
Public service behövs men har ett behov av att diskuteras bra mycket mera,
vad vi sätter för innehåll i det och hur det kunde utvecklas i framtiden.
Till sist, herr talman, vill jag bara konstatera att diskussionen kring ett så
kallat medieråd blir jag inte heller riktigt klok på. Jag vill från min sida säga
att jag förstår det resonemang som ltl Barbro Sundback för. Jag upplever att
den beskrivning som vi får på medierådet är att det ska vara ett stöd för landskapsregeringen i att föra mediapolitik. Men det är nu knutet också till
Ålands Radio. Där finns det en logik som inte riktigt hänger ihop. Ska man ha
ett medieråd som ska vara stöd för landskapsregeringen så ska det definitivt
inte hänga ihop med bolaget. Då ska finnas någon annanstans, dvs. direkt
under landskapsregeringen.
Herr talman! Jag tror att det finns bra mycket mera här att fundera kring.
Jag uppfattar att debatten kring mediapolitik bara startar i det här meddelandet. Jag tror att vi på Åland kunde tjäna på att under nästa period faktiskt få ett mediepolitiskt program med lite mera bredd och djup och där vi
vågar ta oss an de svåra frågor som finns inom det här området. Vi ska ske till
att vi hamnar i en sådan situation där vi kan uppmuntra till ett medieklimat
som blir sprudlande och väldigt diversifierat. Jag tror att media har en jätteviktig funktion både att ge sitt samhälle och dess medborgare ett innehåll.
Tack, herr talman.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, herr talman! Tack för ett intressant inlägg. Tack för stödet för medierådet att det måste diskuteras mera.
Jag hajade lite till, jag kommer inte direkt ihåg hur orden föll men ltl
Johan Ehn sade någonting om att det är problematiskt med produktionsbolaget och ägandet av Smedsbölesändaren eftersom VD:n på något
vis samtidigt ska kontrollera programmen. Men det är inte så. VD:n har
inte någonting med programmen att göra. Det finns en särskilt redaktionschef som ansvarar för programinnehållet. VD:n ska egentligen se till
bolagets ekonomi och övrig förvaltning och även styrelsen. Det är därför
som jag lyfter det här. Någonstans har det gått riktigt galet nu.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Jag kan återigen ha uttryckt mig slarvigt. Det som jag ser
som problematiskt är detta med att leda bolaget med de resurser som
man har till sitt förfogande och samtidigt också styra över vem som ska
få tillgång till sändning gör att det blir väldigt problematiskt, som jag ser
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det. Det är därför som vi redan för länge sedan har förespråkat den här
åtskillnaden. Det skulle leda till att vi fick en betydligt mer intressantare
diskussion kring frågor hur man ska upplåta den skattefinansierade
sändaren. Vi måste också där fundera på vilket sätt den ska användas.
Vem ska ha tillgång till den, under vilka förutsättningar och hur ska det
stå i relation till dem som driver det på helt kommersiell bas i övrigt?
Den diskussionen blir väldigt svår att få nu när allt ligger i ett. Dessutom
när det gäller TV så har man bara en enda kanal som man använder sig
av, vilket gör det ännu mera delikat att reda ut om frågorna.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Barbro Sundback, replik

Med en enda kanal så kan man väl dessutom säga att den inte överhuvudtaget används. Där snurrar ju på samma sak om och om igen.
Det har inte funnits politisk mod och kraft att ta det beslutet. Man har
suttit i famnen på styrelsen och VD:n som har tyckt att det är bra. Naturligtvis är det bra ur deras synvinkel. Men om man ska ta politiskt ansvar för mediepolitiken så borde ju det här har varit gjort redan för tio år
sedan. Tack vare sosse-TV så kanske det blir ändring eller så kanske det
somnar in igen. Gud bevare oss från flera mediepolitiska program. Nu
måste det handlas! Regeringen vill ha en public servicelag. Gör nu det då
åtminstone och hålla inte på att babbla om det ena och det andra.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Till den första delen så är ltl Sundback och jag helt överens. Tyvärr är det så att vi får väl också båda två se oss i spegeln, vi satt i
samma regering under den förra mandatperioden och vi fick inte heller
det här gjort. Nu är det väl tusan om det inte ska gå att få det här gjort.
Det verkar finnas en bred enighet om att det här behöver göras. Varför
händer det då ingenting?
Till den sista delen så tror jag att det inte alltid behöver vara så att politiskt program leder till att inte något blir gjort. För mig är ett politiskt
program ett sätt att lyfta upp de frågor på bordet där man vill åstadkomma förändringar och sedan ta det som ett handlingsprogram och
köra vidare. Däremot när det blev som nu, att man kommer i slutet på
perioden och vill diskutera ganska långtgående frågor kring hur mediepolitiken ska föras, då blir det ett spel för gallerierna där vi bara står här
och egentligen bara kan tycka och vi får verkligen inte fart på saker och
ting framåt. Det är problemet, tycker jag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson

Herr talman! På första sidan i det här meddelandet kan man läsa; ”i meddelandet redogör landskapsregeringen för riktlinjerna i sin mediepolitik.”
Jag håller helt med ltl Ehn när han påpekade att det känns väldigt märkligt
att ta del av de riktlinjerna nu, klockan är inte ens fem i tolv utan klockan är
två minuter före tolv.
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När man pratar om riktlinjer i sin mediepolitik så borde det ju vara en heltäckande mediepolitik. Nu pratar man ganska långt om organisationen för
Ålands Radio och TV. En stor del av det här dokumentet handlar om det, vilket flera också har varit inne på.
När man ser på hur landskapsregeringen i det här meddelandet definierar
media så säger man så här; " med medier avses här olika sätt att förmedla
information. Programmet fokuserar på etermedierna - radio och TV – men
också nyare medier såsom internet och sociala medier”. När det gäller det
sistnämnda så vill jag understryka att man berör det väldigt spartansk, vilket
jag ska återkomma till.
Tittar vi på public service så sägs det så här; ”massmedierna medverkar
till den gemensamma kunskap och allmänbildning som är en förutsättning
för ett vitalt, demokratiskt samhälle”. Det håller jag med om till hundra procent. Det sägs också; ”Radio och TV i allmänhetens tjänst har som huvuduppgifter att sakligt och opartiskt granska och beskriva samhället och världen”. Det sägs vidare; ”beträffande finansieringen av public service är tidigare lösningar inte självklara längre”. Det är sant. Jag kanske förvånar lagtinget när jag säger att det förslag på en avgift som man har kommit med på
det sätt som det har skissats på i det här programmet tycker jag att är okej.
Det är ett steg i rätt riktning jämfört med hur det har varit hittills.
Det som är intressant när vi pratar om public service är stycke 1.2.1 Objektivitet och allsidighet. Det sägs; ”public service ska inte ha några ekonomiska, ideologiska eller politiska bindningar utan förväntas vara opartisk
och allsidig.” Men om public service inte klarar av den delen, vad gör man i så
fall åt det? Det sägs också att man inte ska låta sina åsikter skina igenom och
påverka när man gör program, det hör inte heller ihop med public service.
Men om det görs, vad gör man i så fall åt det? Hur ser man på det från landskapsregeringens sida? Det sägs också; ”ansvaret går bland annat ut på att
låta alla komma till tals på lika villkor.” Men om det inte är så att alla kommer till tals på lika villkor, vad ska man då göra åt det?
Jag vill för tydlighetens skull säga att jag inte tycker att det är något större
problem med Radio Åland i dagens läge. Men vi har under historien sett att
det har funnits problem att hålla tillbaka sina egna åsikter och låta alla
komma fram på ett tydligt sätt.
Angående sosse-TV så det ganska lustigt att se hur de åländska tidningarna
uppfattade den här problematiken. Den ena tidningen tyckte att det var en
fullständig katastrof, medan den andra tidningen tyckte att det var helt naturligt. Man får nästan uppfattningen att de här olika åsikterna lite kan bero på
om man har ett TV-bolag eller inte. Men det är antagligen jag som spekulerar.
Herr talman! Jag ska inte heller gå in så mycket på den här problematiken.
Jag, som flera talare, tycker att det visar på ett ovanligt tydligt hur viktigt det
är att man kan skilja på distribution och produktion. För om det bara är distribution som vi pratar om så skulle jag säga att det inte är något större problem. Men när vi har både distribution och produktion i samma bolag så
uppstår den här problematiken.
Jag tycker att beslutet var fel som VD:n på Ålands Radio och TV tog, så
länge man inte ha lyckats särskilja de här båda åt. Ltl Ehn sade att man har
jobbat länge med det här. Om jag kommer ihåg rätt så är det snart fyra år sedan som jag lade en finansmotion om att man skulle skilja på distribution och
produktion. Så vi är många som har jobbat länge med det här.
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En sak som inte har varit så mycket upp i debatten är de problem som vi
har börjat märka alltmera med svensk TV och som har uppstått på senare tid,
under hockey-VM blev sändningarna från Sverige svarta. Det går inte längre
att få svenska kommentatorer till Champions League sändningar. Mycket av
utbudet på SVT-PLAY går inte heller för ålänningarna att ta del av. Det här
handlar först och främst om upphovsrätten. Allteftersom tekniken går framåt
blir det sannolikt ännu svårare att lösa det här problemet och snart kan det
vara för sent. Jag ser själv nästan aldrig på TV och jag ser definitivt inte på idrott i TV så det är ingenting som berör mig personligen. Men så många samtal som jag har fått så kan jag notera att det här är någonting som kan göra
folk så in i Norden upprörda. De här problemen kommer bara att bli större.
Allteftersom de stora TV-bolagen, som Canal digital, förhandlar om sina avtalsrättigheter så handlar man enligt nationsgränserna. Då finns det inte någon möjlighet för Åland att ta del av det svenska utbudet.
Den dag som vi är självständiga så kan vi lösa alla sådana här problem betydligt lättare. Men tills vi är där så gäller det också att fundera på vad vi kan
göra. Jag tror faktiskt att samma lösningar gäller som högskoleplatserna i
Sverige. Det gäller för Ålands landskapsregering att ta kontakt med den
svenska regeringen och hänvisa till Ålandsöverenskommelsen och begära av
Sveriges regering att få tillhöra det svenska upphovsrättsområdet. Det tror
jag faktiskt att är det enda sättet om man ska få någon lösning på den här
problematiken.
Tittar man då på vad man säger i det här mediepolitiska programmet, man
säger; ”Åland har därför anledning att följa med den starka utvecklingen på
Internet”. Man tycker inte att man behöver göra någonting utan man ska följa
med. Man för ett resonemang om att man borde få ett avgränsat upphovsrättsområde för Åland. Om man ska få det här löst så måste vi ingå i det
svenska upphovsrättsområdet, tror jag. Det har jag inte någonting emot heller.
Till sist säger man; ”en utredning om att möjligheterna att Åland kunde
bli ett eget TV-land kan utredas av det föreslagna medierådet. ”För det
första vet inte om det blir något medieråd och för det andra så skriver man att
det kan utredas. Det är alltför långsamt. Den här utvecklingen går väldigt
snabbt framåt.
Herr talman! Det är verkligen hög tid att agera nu om vi inte ska sitta med
ännu mera svarta TV-rutor så småningom.
Titta man på kapitel 5, Nya medier så må ni ursäkta mig när jag säger att
det är väldigt mycket ”blaha, blaha” om man tittar på vad som händer och
sker. Det sägs här: ”även landskapsregeringen har anledning att överväga
att i ökande grad använda de nya webbverktygen. Generellt sett kan andelen traditionella radiolyssnare och TV-tittaren minska med tiden.” Man tror
att det är någonting som kommer att minska med tiden. Det finns många
hushåll redan idag som inte ens har TV- apparater utan man ser på TV via datorer.
Sammanfattningsvis, herr talman, det här är ett program som är allt annat
än heltäckande. Det är inte riktlinjerna för en heltäckande mediepolitik. Varför kommer det nu när vi ska stänga butiken? Till på köpet är programmet
oerhört gammalmodigt och det är någonting som jag beklagar mycket.
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Minister Roger Eriksson

Herr talman! Jag tänker i det här korta anförandet beröra frågan om separationen av distributionen och produktionen. Vi har i budgetskrivningarna skrivit att det ska utredas hur själva separationen kan förverkligas. Vi har gjort en
undersökning och gått igenom de olika synpunkterna. Det har kommit lite
fakta. Tanken är att det är ska föras vidare till regeringskollegorna.
Vid min första blick verkade det helt okej att man separerar de här två
olika verksamheterna. Det finns det visst principiellt stöd för den tanken.
När man sedan penetrerar närmare i den här problematiken så kommer
diverse fakta fram. Digitaliseringen som kom i början på 2000-talet ledde till
ett utökat sändningsområde. Det blev möjligt för Sveriges TV4 här. Då beslöt
också Ålands Radio och TV att öppna för andra aktörer. I dagsläget har vi TV
24 och tre aktörer till. Som det ser ut i idag när Ålands Radio och TV sköter
det här så har man ganska stora synergieffekter. Det är arbete som ska skötas,
budget, bokslut, styrelse, ”know how” och avtal med alla parter; Sveriges Television, Sveriges Radio, TV4, YLE och avtal med dessa personer som hyr
mast platser och köper utrymmen i Ålands kanaler. Vidare har det att göra
med tablåer, hemsidor och service m.m. Det är ett omfattande arbete som
Ålands Radio och TV i dagsläget utför inom det här området.
Sedan har vi upphovsrättskostnaderna som är drygt 300 000 euro. Löner,
underhåll och drift är cirka 300 000 euro.
Herr talman! Sedan ska man beakta att Smedsbölesändaren är uppbyggd
med samhällsmedel. Den består av två sändare och övrig teknik och värde är
cirka drygt en miljon euro.
Om man då separerar de här två funktionerna, distribution och produktion, så måste man förstås ha Ålands Radio och TV kvar och sedan ett bolag
som sköter Smedsböleverksamheten. Man måste också ha ett bolag och en
styrelse med allt detta som jag nyss nämnde. Verksamheterna ska i princip
drivas parallellt. Detta är med tanke på det ekonomiska läget idag icke ekonomiskt försvarbart. Det blir en onödigt stor byråkrati om man delar av verksamheterna i två helt separata linjer. Vi har tittat närmare på det här. Det här
är fakta som jag har fått fram i dagsläget.
Då kan man fundera på hur man då ska göra? Man skulle kunna ha
Smedsböle helt i privat regi, det är också en tanke som jag har analyserat och
funderat på. Då måste bolaget förstås överta mästerna som är uppbyggda
med samhällsmedel, drygt en miljon euro. Det här har man faktiskt gjort i
Helsingfors där Yleisradio sålde ut utrustningen till ett privat franskt ägt bolag. Det ledde till att avgifterna steg i höjden ganska brant. Man konstaterade
då att man hade sålt sina bästa silverbestick.
Vad ska man då kunna göra? Hur ska alla aktörer behandlas rättvist?
Ålands Radio och TV tog ett beslut 2007 om lika behandling och samma prissättning för aktörerna som vill komma in och nyttja bolagets sändningsmöjligheter. Det här är ett system som landskapet kanske kan utveckla som
ägare. Som ägare kan man styra att det blir lika behandling för upphandling
av dessa sändningstider.
Sedan bör man, herr talman, beakta att det den tekniska utvecklingen
inom det här området är väldigt snabb.
Ungefär dessa fakta har jag fått fram i dagsläget vid en undersökning av de
här två möjligheterna. Ska vi utveckla och styra upp Ålands Radio och TV så
att aktörerna blir behandlade lika? I dagsläget, enligt de uppgifter som jag
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har fått, så är det på det viset. Det är inte såsom kritiken har sagt att vissa blir
misskrediterade eller uteslutna. Om detta finns det säkert olika åsikter. Den
information som jag har så finns beslutet från 2007, lika behandling och
samma prissättning. Sedan är det förstås alltid ett avtal mellan Ålands Radio
och TV och olika aktörer. De avtalsvillkoren kan vi inte gå in på här.
Eller ska vi ha Smedsböle som ett eget samhällsägt bolag? Det innebär i
förlängningen att vi äger två bolag där det ena bolaget ska söka sändningstillstånd av det andra.
Det tredje alternativet skulle kunna vara att vi privatiserar Smedsböle. Det
nya bolaget måste då ta över sändningsutrustning för drygt en miljon euro.
För att få ekonomi i det så vet vi alla att prisbilden stiger brant. Det finns det
också exempel på.
Herr talman! Det här är fakta som jag har fått fram i de här undersökningarna. Sedan måste kollegiet ta ställning till hur vi ska fortsätta.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Det är samma visa som vi har hört i 10 år åtminstone. Den
kommer ifrån Ålands Radio och TV. Man vill inte att det här ska separeras. Det vill tydligen inte ministern heller. Ministrar kommer och går,
mediepolitiken skrivs om i program och vi ska separera dem och så där
håller det på. Det är precis som det alltid har varit.
Jag har en fråga. Ministern säger att alla har blivit lika behandlade
och ingen har på något sätt blivit förbigången vad gäller tillgängligheten.
Varifrån kommer den informationen? Kan det möjligen vara så att informationen kommer från Ålands Radio och TV?
Minister Roger Eriksson, replik

Tack, herr talman! Det är riktigt. Det är Ålands Radio och TV som gett
oss de uppgifterna. Jag har heller inte hört kritik från andra aktörer att
de skulle ha blivit missgynnade eller att prisbilden skulle ha varit snäv
jämfört med andra eller att man inte skulle ha fått sina sändningstider
som man har begärt.
Som jag sade i mitt huvudanförande, herr talman, den här styrningen
kan vara ett sätt från landskapsregeringen att styra upp den här verksamheten ännu bättre på det här området. Alternativet är att separera
dem med de kostnaderna och följdverkningar som jag just beskrev.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, ministern har dåligt minne. Han sade faktiskt att det kan finnas olika
åsikter om det här. Om man bara lyssna på ena örat så då hör man bara
den ena sidan av saken. Jag kan nog inflika att det finns mycket missnöje. Här tidigare idag berättade ltl Fredrik Karlström om svårigheterna
med att sända privata radiosändningar över hela Åland. Det är nog att
inte se till allas lika rätt, utan man sitter fortsättningsvis i famnen på det
här bolaget.
Jag inser nu att det som sades av ltl Olof Erland har ingen som helst
politisk betydelse. Den här regeringen har inte haft för avsikt att separera de här bolagen och de kommer inte heller att föra fram något sådant.
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Minister Roger Eriksson, replik

Herr talman! Jag nämnde inledningsvis att det finns säkert olika uppfattningar och åsikter och så är det. Man ska komma ihåg att det här gäller ofta avtal mellan Ålands Radio och TV och de andra aktörerna. De
diskussioner som har föregåtts mellan dessa parter när det gäller avtalsvillkoren kan man inte här stå politiskt och diskutera. Det är inte ens
meningen att vi ska göra det.
Vilken avsikt man har med detta står just i budgeten; utreda hur det
här kommer att förverkligas och det har jag gjort och tagit fram fakta.
Om man sedan vill styra tillgängligheten till de olika kanalerna och frekvenserna då kanske man kan utarbeta och utveckla ägarstyrningen av
Ålands Radio och TV på ett ekonomiskt försvarbart sätt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Lagtinget antecknar
sig meddelandet för kännedom.
Föredras
11

Ålands turismstrategi 2012-2022
Landskapsregeringens meddelande (M 5/2010-2011)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum.

Föredras
12

Föglötunnelns eventuella förverkligande
Landskapsregeringens svar
Ltl Anders Erikssons enkla fråga (EF 31/2010-2011)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum.

Föredras
13

Framtida användning av Naturbruksskolan
Landskapsregeringens svar
Ltl Anders Erikssons enkla fråga (EF 32/2010-2011)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum.

Föredras
14

Kraftnät Ålands AB:s ägarstruktur
Landskapsregeringens svar
Ltl Barbro Sundbacks enkla fråga (EF 28/2010-2011)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum.

Föredras
15

Ungdomspolitisk handlingsplan
Landskapsregeringens svar
Ltl Carina Aaltonens enkla fråga (EF 29/2010-2011)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum.

Föredras
16
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Sänkt promillegräns
Landskapsregeringens svar
Ltl Carina Aaltonens enkla fråga (EF 30/2010-2011)

Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum.
Föredras
17

Gullåsens inomhusluft
Landskapsregeringens svar
Ltl Barbro Sundbacks enkla fråga (EF 33/2010-2011)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum.

Föredras
Remiss efter bordläggning
18

Underlätta nyanställningar för särskilt utsatta grupper
Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 3/2010-2011)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum.

För kännedom från tilläggslista
19

Landskapsgaranti till säkerhet för lån som Kraftnät Åland Ab upptar
Landskapsregeringens framställning (FR 32/2010-2011)
Ärendet upptas till behandling onsdag 21.9.2011.

20

Hembygdsrättsregistret
Ltl Fredrik Karlströms enkla fråga (EF 35/2010-2011)
Ärendet upptas till behandling senare.

21

Ålands radio och TV Ab:s försäljning av sändningstid
Ltl Fredrik Karlströms enkla fråga (EF 35/2010-2011)
Ärendet upptas till behandling senare.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls onsdag 21.9. kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades
kl.17.10).
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 28 ledamöter är närvarande.
Om ledighet från dagens plenum anhåller lagtingsledamöterna Raija-Liisa Eklöw och
Fredrik Karlström på grund av deltagande i Nordiska rådets samlade utskottsmöten.
Beviljas.
Remiss
1

Landskapsgaranti till säkerhet för lån som Kraftnät Åland Ab upptar
Landskapsregeringens framställning (FR 32/2010-2011)
Talmannen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet. Godkännes? Godkänt.
Diskussion.
Minister Mats Perämaa

Herr talman! Med anledning av det som skedde hösten 2009 när landskapsregeringen äskade om extra anslag för att bygga en likströmsförbindelse till
Finland med mål att trygga reservelförsörjningen, så vill landskapsregeringen
återkomma med ett äskande om landskapsgaranti till säkerhet för det lån
som Kraftnät Åland behöver uppta, en fortsättning på det som lagtinget gick
in för då. Man gick in för att söka pengar just för att genomföra projektet. Nu
gäller det finansieringen till resterande delar.
Sedan dess har Ålandsdelegationen per 18 juli detta år beslutat att bevilja
extra anslag, inte högst 75 miljoner euro som lagtinget äskade om utan högst
30 miljoner euro, ett bidrag som skulle ges åt Kraftnät Åland för att bygga
denna förut nämnda likströmsförbindelse. Det framgår helt klart att stödet
ska vara högst 50 miljoner, eller högst 40 procent av de godtagbara investeringskostnaderna och det framgår helt klart i beslutet att stödet ska notifieras
till kommissionen innan det utbetalas. Det lämpar sig att säga det så här inledningsvis att så också kommer att ske genast när lagtinget har fattat sitt
slutliga beslut, så att vi vet hur stödnivåerna till slut totalt sett blir med tanke
på att landskapsregeringen föreslår vissa ytterligare stöd. Innan slutligt kontrakt skrivs med leverantörer av kabeln måste stödet vara notifierat. Det är
landskapsregeringens skyldighet och uppdrag att genomföra det.
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Landskapsregeringen föreslår för lagtinget att landskapsregeringen beviljas rätten att bevilja landskapsgarantier såsom proprieborgen till Kraftnät
Åland till det lån som de upptar till högst 70 miljoner euro. 50 miljoner plus
70 miljoner är 120 miljoner, sedan föreslår landskapsregeringen såsom framgår här att vi i någon kommande budget ska tillföra ytterligare fem miljoner
euro till Kraftnät Åland såsom kapitaltillskott. Det här följer den ursprungliga
finansieringsplanen, blocken med extra anslag och landskapsgarantier
hänger ihop.
Beroende på vad den slutliga kostnaden för projektet blir så kommer kostnadsfördelningen att bli att det blir högst 40 procent från staten och i proportion till det behovet av lån och behovet av landskapsgarantier. Fem miljoner euro i kapitaltillskott är det som står fast såsom förslaget ligger. Landskapsregeringen har noterat att i de analyser om kostnadseffekter för konsumenterna, kan det finnas en realism i att bedöma att kostnadsprojektet kan
bli något lägre än det ursprungliga finansieringsplanens summa på 125 miljoner euro. Jag återkommer lite närmare till den tabellen.
Herr talman! Något ur den motivering som finns i framställningen. Det
finns skäl att i det här skedet nämna att ägarstrukturen i Kraftnät Åland behöver justeras. Det finns ett EG-direktiv med nummer 2009/72/EG som syftar till åtskillnad mellan ägande och kontroll av nätdrift samt leverans och
produktionsintressen avseende elektricitet. Landskapsregeringen kommer att
föreslå att det här löses som så att landskapet Åland, dvs. i sista hand landskapsregeringen och lagtinget, löser in aktierna i Kraftnät Åland från de övriga ägarna. Till de övriga ägarna räknas Ålands elandelslag, Mariehamns
stad, också via Mariehamns stads ägande, Mariehamns energi, några kommuner med mindre ägarandelar, Föglö, Kumlinge och Sottunga samt Ålands
producentförbund. Det kan hända att jag har glömt bort någon, men ungefär
så där ligger det till.
En slutlig bild av vad kostnaden för att lösa in dessa aktier kommer att
vara, finns inte ännu. Det finns ett värderingsförslag som kommer att diskuteras med de andra ägarna inom de närmaste veckorna så att vi ska kunna
lösa den här frågan ännu under detta år. Bedömningen är att det kommer att
kosta ungefär 3-5 miljoner euro för landskapet. Det finns också en bra sak i
detta och det är att ägarstrukturen klargörs och blir mera entydig.
Lite på sidan om själva ärendet kan man konstatera att och den diskussionen har förts mellan mig själv och ledningen, åtminstone VD, för Ålands
elandelslag, i den situation där landskapsregeringen köper aktier av Ålands
elandelslag i Kraftnät Åland, blir det här ett tillskott för Ålands elandelslag,
vilket kan komma deras konsumenter till godo i förlängningen. Pengar in till
Ålands elandelslag kan möjliggöra att pengar inte behöver tas in för kommande satsningar på annat sätt, alltså via konsumenterna.
Herr talman! Jag har inte för avsikt att dess mera i det här skedet gå in på
behovet av reservkraft eftersom den frågan enligt min uppfattning väldigt
mycket avgjordes i samband med propositionen 2009, eller gå in på effekterna av att vi inte kommer till beslut nu. Så mycket kan man säga, vilket är en
viktig sak att notera här, den texten finns högst upp på sidan sju, med början
på meningen längst ner på sidan sex. Det finns en mening som lyder så här:
”Med beaktande av att tilläggskostnaderna för att täcka detta underskott
kan befaras vara betydande överväger landskapsregeringen att vara införstådd med att inga temporära åtgärder vidtas.” Det skulle bli dyrt att han257

tera detta underskott i reservkraftsförsörjningen vid avbrott på sverigekabeln
en mycket kall vinterdag med skilda åtgärder fram till 2015 förutom det som
nu föreslås. Det är bra om finansutskottet i sin behandling kan beröra detta
som jag nu säger och det som står i framställningen.
Sedan till landskapsregeringens överväganden på sidan sju. Vi har gjort en
analys av kostnadseffekterna för konsumenterna och vi har beaktat och analyserat de variabler och parametrar som finns i detta koncept och projekt som
påverkar konsumentpriskostnaderna. Vi har bl.a. kommit fram till att en avskrivningstid om 35 år är motiverad till skillnad från den 25-åriga avskrivningstid som fanns med som en kalkyl hösten 2009. Kraftnät Åland har diskuterat den här frågan med sina revisorer så det torde vara väl förankrat.
Vi gör också den bedömningen att den räntesats för lånen, som fanns angivna 2009, nu kan bedömas på ett annat sätt. Vi ser marknadsläget som sådant just nu att man kan bedöma det bara realistiskt att kunna binda ett lån
på 10 år om 3 procent istället för 5 procent. Den resterande 25-års perioden
kan räntan vara någon annan beroende på marknadssituationen, men vi bibehåller 5 procents räntesats för den tiden.
Till skillnad från den budgetsumma som fanns för projektet 2009, 125 miljoner, har vi nu kunskapen från en avbruten upphandlingsrunda, den som
avbröts 2010. Den informationen är ny i förhållande till ursprungsinformationen. Den är mera utgående från en reell situation just då. Vi kan anse det
realistiskt att bedöma att de avbrutna anbuden plus tilläggskostnaderna för
linjedragning på fasta Åland kan uppgå till totalt ca 105 miljoner euro. Det är
förstås givet att slutanbuden kommer att visa vad projektet exakt kostar. På
grund av den avbrutna upphandlingsrundan bedömer vi i dagsläget att det är
realistiskt att bedöma så här. Ytterligare avser landskapsregeringen att tillföra fem miljoner euro i kapitaltillskott till Kraftnät, vilket likställs som ett
stöd i det här sammanhanget och ska notifieras.
Sedan till tabellen på följande sida Analyserna av priseffekterna. Vid 105
miljoner euro för hela projektets kostnad med en 35-årig avskrivningstid, 3
procent i ränta över tio år och 5 procent därefter, kapitaltillskott på fem miljoner och också det faktum att reservkraftsavtalet med Mariehamns Energi
givetvis ska avslutas, får vi en ökning på det totala elpriset för kunderna på
Åland, ÅEAs kunder får en ökning på 5 procent och Mariehamns stads elverkskunder 5,6 procent. Skulle projektet ändå kosta 125 miljoner, är procentsatserna 6,5 respektive 7,2. Som sagt, vår bedömning som står i framställningen finns där som en grund för analyserna av priseffekterna.
Därutöver, om vi sedan lyckas i förhandlingarna, vilket jag tror att vi har
goda förutsättningar för i förhållande till Sveriges regering, att förhandla bort
gränsavgifter, som nu uppbärs vid anslutningen i Senneby för sverigekabeln,
kan vi komma ner i konsumentprisökning, den skulle i så fall bli någonting
mellan 2-3 procent. Får vi full vindkraftsinmatning via kabeln längre fram om
vi kommer med i inmatningstariffsystemet, kommer konsumentprisökningen
att ligga på något över en procent, 1-2 procent.
Med beaktande av det här och de ändå betydligt mindre konsumentprisökningarna än vad som nämnts tidigare i den offentliga debatten, så tycker
landskapsregeringen att vi ska gå vidare med projektet och finansiera det på
det här sättet. Landskapsregeringen äskar om att man ska bevilja landskapsgarantier såsom proprieborgen till ett belopp uppgående till sammanlagt
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högst 70 miljoner euro i säkerhet för lån som Kraftnät Åland upptar för byggande av denna förbindelse. Tack!
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Det var en märklig presentation med tanke på att det är en
100 miljoners affär som vi pratar om. Det var nästan inte ett ord om finlandskabeln behövs eller inte. Jag ska återkomma till det i mitt anförande. Därför passar jag på och ställer tre enkla frågor nu. Det som finansministern var inne på, en eventuell notifiering till kommissionen,
har jag full förståelse för att inte har kunnat göras ännu, vi måste ta ett
beslut här, men man brukar få någon typ av förhandsbesked. Hur ser de
eventuella förhandsbeskeden ut? Inte heller har beslutet i Ålandsdelegationen stadfästs av republikens president. Hur ser det ut där? Den
sista frågan, det sägs att landskapsregeringen har noterat att kostnaderna för projektet i rådande marknadsläge är realistiska och kan bedömas
till 105 miljoner euro. Har jag förstått finansministern rätt nu så var det
på basen av de avbrutna förhandlingarna år 2010 som man har kommit
fram till det. Finns det ingenting annat bakom en 20 miljoners reducering av det här projektet? Är det enbart det?
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Sista frågan först. 125 miljoner var satt och det tror jag att
jag sade eller att ministern nämnde det i den ursprungliga presentationen 2009, att projektet kan komma att bli billigare. Det var en projektsumma som sattes utgående från att man inte skulle äska om för lite extra anslag. Det skulle ha varit ett fatalt misstag eftersom det extra anslaget blir högst den summan. Med den nyare informationen som ändå
grundar sig på marknadsläget 2010 gör vi bedömningen att det kan anses realistiskt just nu, ifall marknaden inte förändras på något sätt.
Notifieringen har vi givetvis varit i kontakt med kommissionen om, vi
har sagt att vi kommer att komma med en notifiering. Ett förhandsbesked tror jag inte att någon vill ge i en sådan här stor fråga, vi ser inte
några problem som det ser ut idag.
Stadfästelsen, vi räknar med att presidenten ska ta ställning till frågan
de första dagarna i oktober.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag är nöjd med svaret på de båda första frågorna, men jag förstår inte
prissänkningen, om jag kallar det för det. Det blir så konstigt i debatten,
vi var uppe i 125 miljoner, nu är vi nere i 105 och nu är det plötsligt relativt billigt det vi pratar om. Det är trots allt oerhört stora pengar det
handlar om. Är det enbart marknadsläget för ett år sedan som man har
baserat prisreduktionen på. Det finns inte några dagsaktuella uppgifter,
det finns inte något annat att gå på. Det känns lite skrämmande faktiskt.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Jag kan förstå det, men faktum är det att 125 miljoner var
den ursprungliga kalkylen innan det fanns något som helst anbud överhuvudtaget. Bedömningen som man gjorde då låg till grund för äskande
om extra anslag. Vi tänkte att vi absolut inte söker om för lite. Sedan
dess finns det information att tillgå i form av anbud i en förhandlings-
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runda som avbröts 2010. Jag säger precis som det är. Den informationen finns också att ta del av på Kraftnät Ålands hemsida och via landskapets hemsida. Det vore märkligt att inte ta med en sådan sak i en bedömning av kostnadseffekterna. Det är klart att det finns svagheter i det
här med tanke på att det är det slutliga anbudet som kommer att säga
vad den kostar. Det vore mig främmande att inte nämna en sådan här
sak för lagtinget, att så här är läget just nu.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack herr talman! I inledningen får vi läsa att det beslutade och beviljade extra anslaget om 50 000 euro eller högst 40 procent av de godtagbara investeringskostnaderna måste notifieras av kommissionen. Hur är
det med fem miljoner i kapitaltillskott, måste inte det beloppet också
notifieras?
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Absolut självklart. Jag har för mig att jag sade det i mitt
anförande också. Det här är kopplat till Ålandsdelegationens beslut om
stöd upp till högst 50 miljoner euro, men ett kapitaltillskott i form av
fem miljoner euro från landskapsbudgeten till Kraftnät är att betrakta
som ett stöd i det här sammanhanget och ska också notifieras.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Det kan hända att ministern uttryckte sig så i presentationen, men det står ingenting här om den saken utan det står bara ”stödet” och då hänvisar man till det extra anslaget. En annan sak är en faktauppgift som jag vill ha, hur länge tror man att den här likströmskabeln
håller? Hur lång livslängd har den?
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Eftersom Kraftnät Åland tillsammans med revisorerna har
kommit fram till att en avskrivningstid på 35 år är fullt möjligt så anser
man att livslängden är minst det och längre än det. Det facto är det en
viss skillnad på de ändstationer som kommer att byggas för själva kabeln. Jag får säga som det är att min lekmannauppfattning om själva
kabeln är att den förmodligen håller betydligt längre än så.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! För mig är ett stort problem i sammanhanget ägandet i
Kraftnät Åland Ab, där de två distributörerna på Åland, Ålands elandelslag och Mariehamns stad koncernen, äger majoriteten, alltså 53,7
procent av bolaget. Det här kan vara ett stort problem i samband med
notifieringen. Man notifierar 25 miljoner i samhällsstöd i form av bidrag, garantier, aktiekapitaltillskott och kanske ytterligare någonting
och har den här ägarstrukturen. Min fråga är, vilket man inte kan göra

260

något åt, varför har man inte under dessa fyra år funnit en lösning på
det här?
Det andra med hänvisning till finansministerns presentation: När för
landskapsregeringen det här till lagtinget? Det kan tydligen inte ske till
det här lagtinget utan det blir till nästa. Kommer den här landskapsregeringen att föra frågan för slutlig lösning till lagtinget och i vilket sammanhang?
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Min målsättning är att den här landskapsregeringen ska
föra den för slutlig lösning. Det blir i och för sig för ett nytt lagting, men
vi har förberett ett utskick, som ska skickas till de andra ägarna där vi
har ett värderingsförslag hur det ska göras. Det utgår från att landskapsregeringen ska köpa in några aktier. Vi har fört diskussioner med Mariehamns stad, preliminärt i flera omgångar med elandelslaget osv. Vi
hoppas att vi ska kunna utföra förhandlingar om värdet på aktierna. Det
blir svårt att sätta värdet på dem eftersom det inte finns någon avkastning i de tillgångar man har i Kraftnät Åland. Jag har sagt det tidigare,
den här frågan ska avgöras under hösten.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Jag måste då få veta om det blir i samband med en tillläggsbudget till det nya lagtinget eller om det blir i samband med den
ordinarie budgeten, som kommer att fastställas av lagtinget förrän den
kan träda i kraft någon gång i januari nästa år. Jag vill också veta hur finansministern ser på notifieringsproblematiken. Är det överhuvudtaget
möjligt att få en accept från kommissionens sida i ett ärende där vi inte
följer kommissionens egna regelverk för ägande i den här typen av bolag
som ska få statsstöd?
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Åtgärden ska vara genomförd fram till mars månad 2012
så vi har inte passerat någon deadline i den här frågan, men självklart
kommer vi i samband med notifieringen av själva stödet att redovisa för
kommissionen våra avsikter i förhållande till ägarstrukturen. Jag håller
med om och säger därför att saken ska avgöras under hösten för att allting talar för att det är bäst att så sker. Det är min avsikt, men vi ska
komma ihåg det, det måste komma till en diskussion om värdet av aktierna. En sådan diskussion bör också få föras och ingen kan på förhand
bestämma exakt när en sådan diskussion kan vara avslutad.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Camilla Gunell, replik

Herr talman! Jag vill gärna haka på det sista nu när det är aktuellt. Det
kan inte bli så att frågan om ägarstrukturen i förlängningen kan bromsa
upp hela processen med notifieringen av kabeln?
Min andra reflektion är att när den här kabeln var i lagtinget på första
varvet, jobbade finansutskottet väldigt mycket med konsumentpriserna
och påverkan på konsumenterna. Jag vet att det har skett mycket i brådrappet att få fram framställningen, men jag undrar i vilken mån land261

skapsregeringen har utrett vad ökningen betyder för enskilda konsumenter, enskilda hushåll? Vad det har för effekter på näringsliv, tillverkningsindustri, lantbruk osv. Någon typ av kontakter har man säkert
ändå haft med olika organisationer.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Kanske vi tar svar på en fråga per replik. Givetvis har landskapsregeringen fört en diskussion om konsumentprisets påverkan.
Därför också en noggrann analys av avskrivningstiden en analys av ränteläget, en analys av vad vi tror att är realistiskt med tanke på hela projektets pris och kapitaltillskott om fem miljoner euro. Näringsministern
och jag har träffat representanter för näringslivet, för den eltunga industrin, om vi säger så, för att ta del av deras farhågor. Alla säger att vi bör
få ner konsumentpriserna så mycket som möjligt och industrins priser
så mycket som möjligt, men kabeln behöver vi. I kontakter med Ålands
näringsliv säger ledningen där detsamma, vi måste ha reservkraft.
Ltl Camilla Gunell, replik

Herr talman! Ja, vi får titta närmare på det här i utskottet. Det finns inte
några direkta prisexempel i framställningen som skulle vara lätta att ta
till sig. Jag undrar också vilken effekt man bedömer från landskapsregeringens sida, den här prisökningen får på den offentliga budgeten. Vi har
i dagsläget stora kostnader. Jag tänker t.ex. inom ÅHS, där det måste
betyda en hel del ökningar när det gäller driften av hälso- och sjukvården.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Vi har bedömt kostnadsökningen och kommit fram till att
ca fem procent, i värsta fall, är det som kan accepteras också för landskapets budget givetvis. Vi har som mål att få ner kostnaderna därutöver
i kostnadsökningen mycket mer genom diskussioner med Sveriges regering om gränsavgiften. Vi jobbar hårt med vindkraften osv.
Vad gäller notifieringen, tillbaka till den allra första frågan, så givetvis
om frågan om ägarstrukturförändringen inte skulle lösas så kan det i sig
vara ett problem för hela projektet. Min målsättning som jag uttalar här
och nu är att vi ska lösa den frågan under hösten och vi ska föra de diskussionerna med de andra ägarna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Runar Karlsson, replik

Herr talman! Det är bra att man börjar komma i mål med det som är
landskapets största projekt någonsin. Allt sedan tio år tillbaka i tiden,
när man gjorde en energiplan i början av 2000-talet, fanns kabeln med,
att den skulle byggas och att den skulle stå klar 2017. Nu kommer den
att stå klar 2015-2016 så den ligger bra i paritet med utredningen. I
samma utredning fanns det också en åsikt om att man borde renodla
ägarstrukturen i Kraftnät, så det är också bra att man har kommit i mål
med det. Det är så med så här stora projekt att det alltid tar tid och det
har varit mycket diskussioner. Kraftnät har säkert pratat om det varje
gång de har haft styrelsemöten och olika landskapsregeringar har också
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diskuterat det. Efter tio års diskussion, behandling och funderande
kommer man antagligen nu i mål.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Vtm Gunnar Jansson

Herr talman! Jag vill börja med att uttala den liberala lagtingsgruppens enhälliga stöd för denna framställning om landskapsgaranti till säkerhet för
ifrågavarande lån till Kraftnät Åland Ab. Den här frågan har behandlats, som
vi nyss hörde, länge och ingående. Efter de allra första tvågruppsmöten regeringspartiernas gruppmedlemmar hade vid inledandet av denna lagtingsperiod, uppstod på föredragningslistan denna fråga. Den är väl känd, den är genomlyst och den är kantad av frågetecken i all sin viktiga skepnad.
Det är sant att vi står inför den största offentliga investeringen på Åland
någonsin och här vill jag vara lite mera exakt, investeringar på den här nivån
har hittills bara näringslivet och framför allt rederinäringarna på Åland, mäktat med. De facto talar vi nu också om en privaträttslig investering.
Kraftnät Åland är ett aktiebolag med den speciella ägarstruktur som vi just
hörde, dvs. det ägs av samhället, men drivs enligt sin egen privaträttsliga logik. Naturligtvis är det så att samhällsengagemanget är så stort att vi i praktiskt språkbruk kan säga att det här är det offentliga Ålands största investering på det sättet att vi nu har, som företrädare för Ålands folk, att binda befolkningen vid större garantiåtaganden än någonsin tidigare. Det är en mycket allvarlig och ansvarsfull uppgift att göra det. Vi talar om belopp på sammanlagt 70 miljoner euro och våra skattebetalare känner vi väl till.
Samtidigt är det så att det här är garantier för ett lån för en investering
som har ett värde. Därför känner jag mig rimligt trygg i den här frågan och likaså medlemmarna av den liberala lagtingsgruppen. Vårt stöd är stabilt och
jag övergår nu till att diskutera om investeringens omfattning i ljuset av möjligheter till extra anslag som självstyrelselagen innehåller. Jag kan strax berätta om en ganska intressant episod.
Vi vet alla att den nuvarande självstyrelselagen inte innehöll möjlighet till
extra ordinarie anslag eller extra anslag när den anlände till riksdagen år
1990, men att det under riksdagsbehandlingen, som en åtgärd mellan parterna, möjligheterna till extra anslag infördes i lagen och som en ytterligare åtgärd sänktes också gränsen för var den s.k. flitpengen utlöses. Det är det inte
alls frågan om nu. Mot denna bakgrund är de juridiska motiveringarna för extra anslag i nuvarande självstyrelselag naturligtvis begränsade, eftersom de
tillkom under utskottsbehandlingen av propositionen. Men, eftersom jag var
med, så kan jag berätta om att de baserar sig helt och fullt på den praxis och
de erfarenheter som inhämtats under 1951 års självstyrelselagstid, alltså den
som var i kraft t.o.m. utgången av 1992, också har använts med framgång desamma grunder, samma kriterier som ska tillämpas och tillämpas på anslag
enligt tidigare ordning och nuvarande. De som kallas extra anslag. De ska
vara osedvanligt stora, de ska rymmas innanför självstyrelselagens behörighet och de ska rimligen inte kunna upptas i ordinarie budget på grund av deras omfattning.
Jag kan avslöja att när finansminister Matti Louekoski frågade mig, under
de här förhandlingarna, vad vi ska med dem till kunde jag upplysa honom om
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att såsom hittills, t.ex. har denna anläggning vari vi befinner oss byggts med
extra ordinarie anslag, skolor osv., men jag minns så väl att jag använde exemplet elförsörjning redan då 1991. Faktum är att de första extra anslag som
beviljades enligt den nya nuvarande självstyrelselagen gällde just anslag för
elkabel till Sverige. Nu befinner vi oss i den situationen att det handlar om en
investering för Kraftnät Åland Ab för en elkabel, eller som det står i framställningen likströmsförbindelse, med riket. Jag vill med detta bara säga att
det här följer en logik som väl överensstämmer med principerna i självstyrelsesystemet och som därför har den liberala lagtingsgruppens stöd.
Den andra korta kommentaren i sammanhanget är den att vi alla vet att vi
står inför omfattande energiförsörjningsförändringar i världen, åtminstone i
Europa. Nästa månad börjar gas strömma genom Nordstream, Norge och
Nederländerna är förbundna med elkabel. Undan för undan och hela tiden
binds systemen samman i detta elförsörjningsnätverk som genomkorsar
Europa därför att alla behöver energi. Man kan inte leva enbart av energi,
men utan energi kan man inte leva. Så är det. Därför är det också på ett praktiskt politiskt plan logiskt att denna likströmsförbindelse med riket kommer
till.
Jag hyser goda förhoppningar om att republikens president, efter att riksdagen har behandlat anslagsfrågan i statsbudgeten, fastställer Ålandsdelegationens beslut om beviljande av det här anslaget. Därför är det också logiskt
att lagtinget fattar detta beslut och är med i denna energiförnyelse som genomsyrar hela våra samhällen. Vi kommer att övergå till en smart energiförsörjning och en energianvändning som i allt väsentligt går ut på att spara
energi. Det kommer att vara framtidens melodi. Tack, herr talman!
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Jag skulle ändå vilja höra både juristens och den erfarna
parlamentarikerns synpunkt på problemet, som landskapsregeringen
inte har löst i det här sammanhanget. Vi får en bild av att det bara är att
tuta och köra och så får vi den nödvändiga kabelanslutningen österut,
men vicetalmannen sade ingenting i sitt gruppanförande från liberalerna, om problematiken med notifieringen och de ägarförhållanden som
eventuellt kommer att stjälpa det här lasset när det gäller notifieringen.
Då är det ingen vits att vi står här och hyllar varandra för de här insatserna. Vilka ansträngningar har den liberala lagtingsgruppen gjort under de gångna fyra åren för att lösa den här problematiken? Varför ska
vi tro att det här nu på någon enstaka månad löses när det inte har lyckats på så här lång tid.
Vtm Gunnar Jansson, replik

Herr talman! Min lagtingsgrupp har fullt förtroende för regeringsmedlemmarna och framför allt i det här fallet finansministern. Det är inte en
parlamentgrupps uppgift att förhandla, parlament beslutar. Jag sade indirekt att med att vi stöder denna framställning stöder vi också de strävanden, medvetna om deras allvar naturligtvis, om att notifieringen, notifieringarna ska kunna genomföras på det sätt som finansministern
nämnde. Jag delar den oro som kringgärdar de här frågorna och de svårigheter, som mycket väl kan möta vid notifieringen, men de ansträngningar som regeringen gör, stöder vi.
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Talmannen
Replikskiftet är därmed avslutat.
Ltl Harry Jansson

Herr talman! Det finns anledning att känna en viss ödmjukhet inför den stora
fråga som vi har på våra bord i denna mandatperiods sista skälvande minuter. Det är helt klart att det vi har på bordet och det som finansutskottet får i
famnen om några timmar, är den största och dyraste satsning som detta parlament förmodligen har att behandla inom en överskådlig framtid. Det finns
all anledning att ånyo diskutera en mängd aspekter.
Det finns två saker som jag tycker personligen att man kan beklaga. Det
ena är naturligtvis att vi har ett val, att vi har ett byte av både landskapsregering och lagting inom några veckor och det påverkar naturligtvis hela den här
processen på ett eller annat sätt. Det andra som jag beklagar i dag är att den
stora sakkunskap, som har visat sig finnas i energifrågor i det åländska samhället, överhuvudtaget inte var aktiva 2009, då vi egentligen avgjorde den här
frågan, dvs. frågan om extra anslag.
När centergruppen i medlet av augusti samlades till sitt första gruppmöte
efter sommaruppehållet kunde vi konstatera att vi hade ett beslut från
Ålandsdelegationen. Med det system vi har i självstyrelsesystemet är Ålandsdelegationens ord avgörande, även om det naturligtvis kan uppstå förvecklingar i den fortsatta processen, men i så fall kommer det att sakna laga kraft
för dem som kommer att agera emot Ålandsdelegationens beslut. Det vi reagerade över då var att det besked om att med ett extra anslag om 40 procent
var det stora prishöjningar att vänta för konsumenten, såväl för enskilda
hushåll som industrier. Med tanke på att vi redan nu ligger högt över genomsnittsnivåerna i Finland så ansåg jag att det fanns skäl att titta på behovet av
att tillskjuta kapital.
För att göra en lång historia kort så har vi tillsammans med finansministern kunnat föra en dialog om de här frågorna och vi har kunnat glädja oss
åt att i de bästa scenarier kommer prisökningarna till följd av kabelns förverkligande att bli högst marginella. Vissa saker måste uppfyllas, men de
värsta scenarier pratar om 56 procents prisökning. Centergruppen har enhälligt sagt att det är någonting vi kan leva med när vi ser på de positiva effekter
som beslutet om en kabel får för Åland som helhet. Vi får en trygghet i den
framtida energiförsörjningen. Vi får stabilitet i elnätet, vi har en stor potential
i det framtida åländska vindkraften och vi respektera det faktum att detta
parlament har godkänt det extra anslaget via finska staten. Alla dessa faktorer måste vägas in i vår slutliga analys.
Jag nämnde redan finansutskottet, det stora ansvar som detta utskott än
en gång får bära. Jag kunde för en stund sedan försäkra mig om att finansutskottets ordförande Jan-Erik Mattsson har ambitionen, viljan att för utskottsmedlemmarna föreslå ett öppet hörande i den här frågan. Med tanke på
satsningens storlek och med tanke på att det finns divergerande åsikter i
samhället, att det tydligen finns en stor kunskap om alternativa lösningar är
det synnerligen viktigt att utskottsbehandlingen kan ske, i alla fall delvis, under öppna former. Jag utgår från att utskottet i sin helhet kommer att tycka
att det är klokt att man har en öppen panel, där alla frågor än en gång kan
läggas på bordet och där de som har invändningar också förhoppningsvis får
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framföra sina åsikter. Det är ett stort paket, det finns många bitar att gå in på,
men centergruppen anser att det är en bra helhet som läggs på bordet.
Ägarstrukturen som ledamot Roger Jansson tog upp är ett problem och
EU-notifieringen som sådan är delvis ett frågetecken. När man tittar på EGfördraget bör inte denna stora offentliga bidragsstorlek kunna fälla projektet.
Man kan, vad gäller ägarstrukturen, konstatera att när vi notifierade stödet
till gasturbinanläggningen i Ringsböle, som är den rätta platsen, har den
samma ägarstruktur som idag, även om vi inte rättar till de frågorna före EUnotifieringen äger rum denna gång.
Vad som är särskilt viktigt vad gäller framtiden, är utvecklingen av de förnyelsebara energiformerna som har berörts härifrån talarstolen idag. Vi hälsar särskilt beskedet om att vi ska få en energikommission, som ska leda arbetet framöver överlag med energifrågorna. Jag kan personligen intyga, efter
att ha varit inblandad i ett antal projekt av rätt så stor pekuniär art, att tyvärr
är det som så att inom energibranschen finns det inte ett helhetsansvar mellan leveranser av stora värmeanläggningar och driften. Det är tyvärr så att vi i
vårt örike har idag ett antal dyra installationer som de facto inte utnyttjas för
man har aldrig justerat in de gränsvärden som borde styra värmeproduktionen. Här finns det ett stort uppryckningsarbete för den kommande kommissionen att ta itu med.
Är det så att denna framställning från landskapsregeringen skulle falla av
någon anledning under resans gång, så är det första som detta lagting bör
göra att omedelbart avlyfta ansvaret för reservkraften, för systemansvaret
från Ålands Kraftnät. Vi kan inte begära längre att de som är formellt ansvariga, de har i åratal begärt att vi ska ta vårt ansvar, vi kan inte nu i all händelse vi inte kommer till skott med frågan, begära att de allena ska bära ansvaret för denna oerhört centrala framtidsfråga. Det är någonting som vi får
som brevet på posten i så fall. Tack!
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Jag valde medvetet att inte lyfta upp frågan om energikommissionen i mitt anförande eftersom det låg en bit på sidan om det,
men jag håller med om vikten av att vi tillsätter en sådan. Det finns nu
ett utkast för mandat i energikommissionen, det ska givetvis diskuteras i
regeringskollegiet och det normala regeringssamarbetet. Vikten av ett
sådant kan inte nog understrykas.
Vad gäller ett öppet hörande i finansutskottet har jag också hört talas
om de tankarna och välkomnar den idén. Målsättningen hela vägen med
den här processen har varit att, om vi säger på ren svenska, köra med så
öppna kort som möjligt, informera om alla steg och därmed också offentliggörande av alla utredningar på Kraftnät Ålands hemsida och på
landskapsregeringens hemsida. Jag välkomnar att man får diskutera
frågan så ingående som möjligt.
Talmannen
Replikskiftet är därmed avslutat.
Ltl Danne Sundman

Herr talman! Först några ord om vad som har försiggått i det här ärendet,
den debatt och diskussion som har varit refererade i media. Det finns en hel
del övrigt att önska när man ser hur det här har kommunicerat till ålänning266

arna, minst sagt. När man ska göra en sådan här stor investering är det väldigt viktigt att man har folkets förtroende, att man har ålänningarna med sig.
På det sätt som man har kommunicerat i det här ärendet har inte skapat förtroende. Bara en sådan detalj att prislappen som fluktuerar med 20 miljoner
från dag till dag. Det är inte bra att kommunicera på det viset.
Det är inte heller bra med den burdusa inställning som landskapsregeringen hade när flera ministrar på rad från båda regeringspartier meddelade att
elräkningen kommer att stiga med 15 procent, att varsågoda och betala, som
det gjordes i början. Det är klart att folk retar upp sig på sådant här och det är
klart att man får ålänningen på benen, när en redan dyr elkostnad ska bli 15
procent dyrare. Därför är det svårt nu att säga någonting, som folk tror på.
Oavsett från vilket parti man kommer ifrån och vilken kunskap man har så är
det svårt att få någon trovärdighet i den här frågan, tyvärr. Särskilt när det är
val om 26 dagar och det uppstår allehanda sakkunniga i den här frågan. Jag
skojade lite med Kraftnäts personal häromdagen när jag träffade dem i ett
annat sammanhang. Jag sade att det inte är något problem om de slutar på
sina arbetsplatser, det finns många kunniga människor. Lite ironiskt menat,
den sakkunskap som experterna har i den här frågan måste man ta till sig.
Det är alltför lätt att titta på schematiska enklare lösningar, vi kommer säkert
att få ta del av sådana också i den här debatten.
Man måste också i det här skedet kritisera den ägarstyrning som har skett
från landskapsregeringens sida när det gäller ägarstyrningen av Kraftnät
Åland Ab. Man kunde ha undvikit dessa problem om man hade haft en tydligare dialog och ställt tydligare krav på Kraftnät. Jag kommer till det i mitt anförande.
Sedan måste man fråga sig varför det inte kom en tilläggsbudget när kapitaltillskottet, som man räknar med, låser upp framtida lagting, framtida beslut. Man tar inte beslutet, men det borde ha varit en tilläggsbudget där man
hade budgeterat de här pengarna.
Återigen måste man ifrågasätta tidpunkten. Är det verkligen så här brått
att det här måste rusas igenom. Man säger att finansutskottet har en viktig
roll, finansutskottet får reda upp det och titta på det och det. Finansutskottet
ska hinna med det också, på några dagar som det handlar om. Det är inte tillfredsställande att ha så här brått i ett så här viktigt ärende i finansutskottet.
Det vill jag säga som ledamot i finansutskottet. Vi kommer givetvis att göra
som vanligt, så gott vi kan och förhoppningsvis tillräckligt, men att i dessa tider och med den här tidtabellen stressa fram det här är inte något vidare.
Det är heller inte något vidare att inte nästa lagting får ta det här beslutet.
Det är ju nästa lagting som får ta sig an hela den här svåra ekonomiska situationen som landskapet befinner sig i. Det är stora underskott som vi har osv.
Då borde man få se en helhet i en budget när man tar så här stora satsningar.
Nu är det som det är med den här framställningen. Vi är satta att göra vårt
arbete. Det får vi acceptera.
När det här kommunicerades ut, att kabeln skulle byggas och att det skulle
bli 15 procents höjning av elräkningarna och ålänningarna satte sig på bakhasorna, så sade vi från Obunden samling att nu trycker vi på paus. Innan det
här beslutet tas måste vissa saker redas ut och det var uttryckligen i syfte att
nedbringa kostnaderna för kabeln.
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I vårt pressmeddelande som innehåller tio punkter så räknar vi upp sådana
åtgärder som gör att kostnaden kommer ner. Jag ska kort gå igenom dem och
hur vi anser att de är förverkligade genom den här framställningen.
När det gäller gränstariffen finns det inte några beslut, men där måste man
höja profilen. Det ska inte vara så att vi tar till EU när det är till nackdel för
oss, när det handlar om ITiden, vårfågeljakt, snus och drivgarn. Vi måste
också använda EUs regelverk när det är positivt för oss. Den här gränstariffen
strider uppenbart mot EUs regelverk och har alltid stridit, ända sedan 1999
när vi delade vår elmarknad enligt EUs direktiv. Man måste ha elprofilen där
och åtminstone börja prata om att gå till kommissionen i det här ärendet, det
är så mycket pengar, en miljon euro om året.
När det gäller vindkraftsparken, som ju infördes i finansutskottets behandling tidigare, som ett sätt att nyttja kabeln och få ner kostnaden för den så är
det också väldigt viktigt att man, jag vet inte om det här är riktigt klart, kommer till ett avtal. Åtminstone ett intentionsavtal mellan aktörerna och Kraftnät vad det här kan innebära för intäkter så att lagtinget vet det när man tar
det här beslutet. Det ger betydande intäkter samtidigt som det inte innebär
någon risk om vindkraftparken inte skulle bli till, man behöver inte bygga den
anslutningen utan man kan göra det efteråt. Allt det här måste regleras så att
man känner till det här från lagtingets sida.
Till det hör också den här långdansen om stödsystem för vindkraften. Nu
är det ingen som definitivt vill veta att vi inte kommer med i det finska systemet före valet, eftersom det ses som ett misslyckande, men den 17 oktober
kan vi konstatera att det inte blev någon åländsk medverkan, tyvärr. Där bör
vi komma vidare med ett åländskt motsvarande realistiskt stöd, som är realistiskt både för aktörerna och för landskapets kassa. Sedan finns det också
andra intäktsmöjligheter, transitera el. Även om det är en liten anslutning
mellan Finland och Sverige kan det finnas tillfällen där man behöver transitera effektkapacitet och också vid extrema situationer eller driftshaverier kan
en sådan här liten förbindelse också vara viktig. Där skulle det vara viktigt att
få det här klart för sig, i form av ett intentionsavtal, vad det kan innebära för
intäkt.
När det gäller kapitaltillsatsen sade vi i vårt pressmeddelande att vi helst
ser räntestöd på förmedlat lån, men vi är beredda att svälja ett kapitaltillskott
på fem miljoner eftersom det enligt uppgift ger den bästa effekten för konsumentpriset. Då använder vi de pengarna på det mest effektiva sättet. Avskrivningstiden har vi hört att man har funderat om och kommit till att kabelns
livslängd är längre än 25 år.
Sedan är det ett stort problem med Kraftnäts ägarbild, som fortfarande
inte är reglerat. Det borde också ha varit i nämnda tilläggsbudget och ordnats
upp nu, beslut skulle ha tagits, nu fördröjs det ytterligare och fördröjer
kanske notifieringen. Sedan borde man också ha förvissat sig om hur pengarna används. Det är mellan tre och fem miljoner som man betalar till Ålands
elandelslag. Kan vi garantera att de kommer konsumenterna till godo? Att de
inte sätts på hög och sedan köper man kärnkraft för dem. Det skulle jag vilja
veta, också gärna svart på vitt om det är möjligt.
Kommissionen tycker vi att är väldigt viktig, det fick vi höra i en replik att
är på gång. Det finns, tror vi, möjlighet att ytterligare nedbringa kostnaden
för konsumenten genom att en oberoende kommission helt enkelt reviderar
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strukturen när det gäller distributionsbolagen i dess helhet och då kommer
man till att det finns inbesparingar att göra.
Eftersom ingen har helhetsgreppet håller aktörerna på, på var sitt håll och
vem ska ta initiativet? Jo, det måste landskapsregeringen göra som övervakande myndighet och som representant för elkonsumenterna på Åland. Sedan vill vi också att oberoende sakkunniga ska granska alternativen som har
kommit fram i debatten. Det är väldigt viktigt att bedöma folks idéer med
sakkunskap och skäliga argument och inte bara säga att ”det där är omöjligt,
det där går inte” och istället tillämpa anfall är bästa försvar och rabbla upp
hotbilder som finns. Visst finns det hotbilder, men det är jätteviktigt att ha en
saklig diskussion. Då kan det vara svårt att hitta en trovärdig person på Åland
och kanske man måste ta en utomstående expert. Här finns det i viss mån
stöd att hämta i de utlåtanden som har gjorts från försörjningsberedskapscentralen bland annat, men de tar inte hänsyn till de andra alternativen som
har kommit fram i debatten och inte var kända då.
Till slut tycker vi att det ska finnas en öppenhet och generellt att man redovisar alla utredningar. Det har man också gjort till den del det gäller Kraftnäts egna utredningar och man har publicerat dem. Där har folk kunnat ta
del av frågan i det stora hela. Sedan finns det många frågor som t.ex. yttrandena i samband med extra anslag, de har inte redovisats.
Herr talman! Det finns mycket för finansutskottet att reda upp och jag har
ingenting emot ett öppet hörande även om det måste göras på ett sådant sätt
att det inte spelar någon roll. Med alla de här åtgärderna på plats, som obunden samling förespråkar och kräver att genomförs förr eller senare, kommer
kabeln att vara gratis för elkonsumenten. Gratis för att skattebetalaren betalar fem miljoner. Man får bort kostnaderna och får intäkter så pass att investeringen inte påverkar elpriset. Det borde vara målsättningen, det borde
landskapsregeringen tydligt säga som ägare till Kraftnät, som övervakare av
energimarknaden är det här vår målsättning. Det ska inte innebära någon
kostnadsökning för konsumenten. Då sätter man också en press på marknadens aktörer. Det är det enda i det här skedet, med det vi vet och det borde
vara allas vår målsättning.
Till sist, herr talman, ska man förutom de försörjningstekniska fördelar,
som kabeln ger komma ihåg den enorma möjlighet det här ger inte bara för
vindkraften utan också för att utveckla intelligenta elnät på Åland. Man får en
helt annan stabilitet, en teknisk beredskap i elnätet och så får man framför
allt möjlighet att etablera upp till 200 procent vindkraft. Vi kan producera
dubbelt mera alternativ energi än vad vi förbrukar på sikt. Tänk på PReffekterna när vi kan stoltsera med det att vi är exportör av vindkraft i lika
stor omfattning som vi själva förbrukar el. Bara de PR-effekterna är ovärderliga. Det kompenserar också en stor del av det övriga näringslivets koldioxidutsläpp så att vi kommer nära en koldioxidneutralitet på Åland. Dessutom ger
det en intäkt som gör den här kabeln billigare för elkonsumenterna. Man kan
här tala om en win-win-win-situation. Tack!
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Några saker, målsättning kan klart uttalas här, vi borde
egentligen få lägre elpriser på Åland i förhållande till riksnivån. Jag tror
att energikommissionen kan göra mycket i den riktningen. Bland annat
har landskapsregeringen rättighet och möjlighet att ta del av de tariffer
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som elproducenter och eldistributörer sätter och därav har man påtryckningsmöjligheter att försöka bringa ner dem så mycket som möjligt. Kommissionen kan göra mycket. Det står i framställningen att det
förs förhandlingar som bäst med Kraftnät Åland Ab och presumtiva
vindkraftsproducenter. Jag tror att finansutskottet har möjlighet att
nästa vecka ta del av ett intentionsavtal, det går vidare.
Sedan är jag lite orolig över diskussionen med feed in-systemet. Vi
ska träffa näringsministern senare i höst för att diskutera, vi behöver
komma till beslut, får vi vara med eller får vi inte vara med. Att ge upp
det i det här skedet kan i sin tur leda till att det blir ett misslyckande. Jag
ska återkomma i nästa replik varför det är så.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Man ska inte ge upp, man ska kämpa in i det sista, men det
får inte heller bli så att det fördröjer utvecklingen och att man väntar
flera år på ett besked som inte kommer. Jag önskar landskapsregeringen
lycka till i de fortsatta förhandlingarna. Eftersom det fortfarande är så
mycket oklarheter och den här framställningen inte innehåller svar på
alla punkter accentuerar det just det att varför stressa igenom det här i
dessa tider. Det har inte tillräckligt tydligt framkommit varför det är så
katastrofalt att vänta några veckor så att nästa lagting skulle få ta det
här. Man hinner göra alla de här punkterna klara. Vi vet alla att konjunkturen går åt det här hållet att alla sådana här satsningar bara kan bli
billigare. Det är många kabelprojekt som måste lämnas därhän bara för
att samhället inte har råd. Alla indikatorer pekar på att det här blir billigare och man kommer till ny upphandling. Det skulle vara intressant att
få veta lite mera.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Frågan har ändå diskuterats sedan hösten 2009 och det
må hända att det finns några följdfrågor som inte har blivit klart lösta,
men de är på gång med en klar målsättning från landskapsregeringen.
Liberalerna, och jag tror att jag pratar för centerpartiet också, regeringssamarbetet, har haft som utgångspunkt att vi ska åtgärda saker, föra saker i hamn, det känns främmande att säga att vi överlåter ansvaret på
någon annan längre fram.
Vad gäller feed-in så om tidningarna nu skulle skriva att Obunden
samling via Danne Sundman mera förespråkar ett åländskt feed-insystem istället för det finländska och en finländsk näringsminister läser i
tidningen att man på Åland snickrar på ett eget system, blir uppförsbacken för oss i Helsingfors väldigt stor tror jag.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Vad jag vill säga med det är att den dagen det definitiva
beskedet kommer måste man ha en alternativ lösning. Som jag ser det så
har man redan sagt nej en gång. Frågan är om det går att lirka upp det
och få ett ja, det kanske går att kompromissa, men vi kan inte låta oss
styras av utomstående fraktioner så att vi inte kan ha en debatt här om
saker och ting. Vindkraftsaktörerna väntar på att få sätta igång projekten, som sedan länge är färdigt planerat och sedan gå vidare för att
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planera nästa projekt. Det är viktigt att man kommer vidare i den här
frågan, absolut.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Camilla Gunell

Herr talman! Det här politiska arbetet är lite intressant, ibland kan små frågor med ringa effekt på människorna i vårt samhälle ta evigheter att komma
till beslut i, medan stora, stora frågor ska man huvudstupa in i. Bråttom,
bråttom är också det som präglar det här ärendet. Det som förvånar mig lite i
hela den här frågan om finlandskabeln, är varför regeringen inte har valt att
ha en sammanhållen klimat- och energipolitik, där man skulle ha satt in kabeln som en viktig infrastrukturell satsning för att komma vidare i detta.
Man tänker hur regeringen har betonat hållbar utveckling, det ordet finns
överhuvudtaget inte kopplat till en jättelik investering på 105 miljoner euro.
Jag tror att det skulle ha gynnat frågan på alla tänkbara sätt om man hade
kunnat visa på att kabeln till Finland är en del av regeringens klimat- och
energipolitik som handlar om att stabilisera nätet på Åland, göra det möjligt
att investera i smarta nät, göra det möjligt för elbilar att finnas på Åland och
förstås också ha en plan för hur man avser att minska oljeberoendet och istället övergå till förnyelsebara energier som vind, sol, biokraft och så vidare. Det
är väl sammantaget den politiska målsättningen om man nu vill uppnå ett
hållbart samhälle.
Det här är väldigt underligt, om hållbar utveckling har varit parollen. Man
har säkert haft goda föresatser i det här, men precis nu innan regeringen ska
avgå då ska man tillsätta en energikommission och börja tala om energi och
hållbar utveckling och framtiden som väntar oss.
En annan viktig fråga är det som finansutskottet jobbade med sist frågan
var aktuell, hur kostnaden påverkar konsumenterna. Den frågan är lika intressant även denna gång. Nu har vi fått kalkyler, det blev plötsligt rea på kabeln, den föll från 125 miljoner till 105 miljoner. Jag hoppas att den sista siffran håller och att den är realistisk. Det är helt nödvändigt att man har reda på
politiska överenskommelser ifråga om så här stora infrastrukturella satsningar som det här är. Jag vill tacka finansministern för att han har tagit den utsträckta handen och kallat alla partier till överläggningar. Det är klokt och det
kommer att bidra till att vi har en bättre debatt om den här frågan. Det kan
också i någon mån förenkla förhandlingarna och diskussionerna, utredningarna i finansutskottet.
Man ser framställningen som präglas av bråttom, bråttom som kaninen i
Alice i underlandet säger, men den slutar på hälften som jag ser det. Här
borde följa en redogörelse för finansieringsdelen och hur det påverkar det
vanliga hushållet, priser vad gäller el, nu och framöver. Hur det påverkar en
mjölkladugård på landsbygden som i dagsläget har 3 000 euro i månaden i
elkostnaderna? Hur påverkar det den offentliga ekonomin, t.ex. vad betyder
det för ÅHS verksamhet där elkonsumtionen är relativt hög?
Här finns igen mycket för finansutskottet att jobba med. Vi jobbade oerhört med de här frågorna när det var aktuellt 2009 och nu får vi göra det
igen. Finansministern säger att han har varit i kontakt med näringslivets representanter, kanske också med producentförbundet och andra intressenter

271

om hur man ser på prishöjningen. Det är väl en muntlig remiss eller vad man
ska kalla dessa kontakter. Jag tror att vi i finansutskottet också får försöka ha
dessa kontakter och diskutera frågan.
En annan sak som har dykt upp nu är ägarstrukturen i Kraftnät Åland. Det
här är ju ingen nyhet heller. Jag vet inte hur länge landskapsregeringen har
känt till att det här måste förändras senast mars 2012, men även är här det
bråttom, bråttom. Nu blir det ett halvt år tills det är mars 2012 och diskussioner pågår. Jag hoppas att den här frågan om ägarstrukturen inte kommer
att ha påverkningar på notifieringen av kabeln och i något skede kan bli ett
hinder för förverkligandet. Det har onekligen varit till fördel om frågan hade
varit klarlagd i det här skedet, när man nu går till EU för att få notifieringen
klar.
Jag får sluta här och hoppas på fortsatt goda diskussioner i finansutskottet.
Det kommer att bli en intressant behandling och antagligen igen en hel del
hörande.
Ltl Folke Sjölund, replik

Herr talman! Jag är något förvånad över ledamoten Gunells bråttom,
bråttom-resonemang. Såvitt jag kommer ihåg så var ledamot Gunell
med i finansutskottet 2009 när den här frågan behandlades och behandlades mycket ingående. Då fattades det avgörande beslutet om hur man
skulle gå vidare. För att komma vidare beslöt lagtinget om att ansöka
om ett extra anslag. Det är klart att hela den här frågan har legat vilande
nu fram till dess vi har kunnat få ett besked om huruvida vi kan få ett extra anslag eller inte. Det är helt avgörande för om det här ska förverkligas eller inte.
Beträffande pris osv. är det klart att 2009 gjordes en mycket grov
uppskattning om vad effekten på priset kunde bli. Nu vet vi mycket mera
så nu har man kunnat göra en betydligt djupare analys och komma fram
till en helt annan bild.
Ltl Camilla Gunell, replik

Herr talman! Jag vet precis hur resan har gått. Det var så att när framställningen kom i maj, sista veckan innan vi skulle gå på sommarsemester, ville regeringen att finansutskottet skulle hantera det här med det
korta protokollet, men finansutskottet sade nej. Det är en för stor och
viktig fråga för att rusa igenom på det här sättet utan vi satte oss ned, vi
jobbade mycket, mycket länge och seriöst och framför allt så klargjorde
vi det här med hela prisstrukturen och hur mycket högre elpriser vi har
på Åland i jämförelse med medelpriset i riket. Därför bestämde sig också
lagtinget enhälligt att vi skulle anhålla om 60 procents stöd för att
minska priseffekten på Åland. Nog är det lite bråttom, bråttom, nu fem
före det här lagtinget ska upplösas ska det klarläggas.
Ltl Folke Sjölund, replik

Herr talman! Precis så där är det, det gjordes en djuplodande analys av
hela problematiken och det som lagtinget gick in för var det avgörande
skedet i hela den här frågan. Det här handlar nu om förverkligande. Jag
måste säga att det är bråttom nu, ja visst, men det beror på att det alldeles nyligen kom beskedet om att vi får ett extra anslag. För mig är det
mycket enkelt, jag är fullt beredd att ta ansvaret för beslutet att genom-
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föra det här projektet under den här mandatperioden. Det här lagtinget
har faktiskt påbörjat behandlingen och då tycker jag att det är alldeles
rätt att det här lagtinget också avslutar det hela.
Ltl Camilla Gunell, replik

Herr talman! Ja, det handlar om förverkligande, men det handlar nog
också om finansieringen. Det som har förändrats sedan vi tog beslut om
60 procent är att staten har beviljat 40 procent. Det har uppstått en ny
situation givetvis. Det är väl det som finansministern här efter vissa påtryckningar från lagtingets sida, nu har jobbat med betydligt mera intensivt. Nog är det en ny situation, som inte bara handlar om förverkligande utan också om finansieringen. Jag är också beredd att ta beslut,
det är kolossala pengar det handlar om, men jag tycker att det ska kännas bra. Man ska sova gott om nätterna och tycka att man har fattat rätt
beslut på korrekta grundar. Det hoppas jag att vi ska kunna göra.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

Herr talman! Jag måste också säga att ledamot Gunell är lite orättvis
mot landskapsregeringen. Det är inte landskapsregeringens fel att lagtinget justerade nivån på vår önskade extra anslagsprocent, med de förvecklingar det blev inom vissa ministerier för att handlägga det hela. Vi
vet att Ålandsdelegationen har tagit god tid på sig. Det är olyckligt att
det sammanfaller med valet, men vi måste stå för våra kast under den
här perioden. Det är väl rätt att det här lagtinget tar ansvar och inte att
ett delvis nytt lagting ska sätta sig in i den här problematiken. Vi om någon bör vara bättre insatta än de flesta i alla fall.
Ledamoten är även orättvis mot landskapsregeringen när det gäller
det här med hållbarheten. Parallellt när vi behandlade äskandet om extra anslag fick vi ett meddelande om energiarbetet för landskapet Åland
fram till 2025. Jag utgick från att man kunde lägga ihop dessa två framställningar från landskapsregeringen.
Ltl Camilla Gunell, replik

Herr talman! Nej, jag tycker inte alls att jag är orättvis, inte det minsta.
Jag tycker att Kraftnäts ägarstruktur hade man mycket väl kunnat åtgärda innan det blev bråttom, bråttom för det blir det nu. Jag tycker
också att man kan kräva av regeringen, som håller hållbar utveckling
som sin flagga när man går ut på det stora havet tillsammans med sina
två regeringspartier, att åtminstone föra en energipolitik där hållbar utveckling var ett viktigt mål och i det sammanhanget lägga kabelinvesteringen i ett sammanhang. Det skulle bli politiskt mera framkomligt både
för lagtinget och för våra medborgare att förstå varför satsningen är viktig.
Ltl Harry Jansson, replik

Herr talman! Personligen tycker jag att landskapsregeringen gjorde vad
man kunde förvänta sig, dvs. parallellt med framställningen om extra
anslag så lämnade man ett meddelande om energiarbetet. Det är väl upp
till ledamöterna i denna sal att själva koppla ihop den ena händelsen
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med den andra. Ledamoten får ursäkta, men det finns ett helhetsansvar
även som parlamentariker.
Vad gäller frågan om enskilda delar i det här paketet, som ägarstrukturen, det är klart att vissa saker önskar vi att går snabbare. Vi vet alla
hur det är på tjänstemannasidan, vi har inte de resurser som behövs
inom vissa sektorer. Vi vet alla hur den ekonomiska situationen har varit
under den här perioden, det får vi leva med och därmed är resultatet att
vissa saker blir gjorda lite för sent, men bättre sent än aldrig, bästa ledamot Gunell.
Ltl Camilla Gunell, replik

Herr talman! Bättre sent än aldrig, jag tror i alla fall att nästa regering
måste visa mera kraft i början av mandatperioden och få saker och ting
upp på plan lite snabbare. Visst handlar energipolitik också om sparmål,
omställning, smarta elnät, teknikutveckling, bostäder osv. osv. Framför
allt hur man ska minska konsumtionen av el, det är det ingen som pratar
om. Vi tittar bara på kurvan som stiger raskt inne i Kraftnät Ålands tariffer. Nog finns det klara behov av att föra en energipolitik, men vi får väl
sätta vårt hopp till vårt nästa lagting och nästa regering.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Man skulle ogärna göra den här debatten till pajkastning i
beskyllningar mot varandra. Jag ska försöka undvika det, men jag vill i
varje fall påminna om att när vi beskylls för att vi bråttom, bråttom har
tagit fram den här propositionen så för ett år sedan ungefär, med de svårigheter vi hade och de problem Ålandsdelegationen hade i sin behandling i att komma fram till ett beslut, ställde socialdemokraterna en enkel
fråga för att i frågestunden lyfta upp frågan om landskapsregeringen
förhalar det här. Då hade socialdemokraterna bråttom, bråttom för att
komma fram ännu fortare. Saker och ting tar sin tid. Vi vill väldigt gärna
lyfta in klimatmål och produktion av grön energi i samband med sådana
här frågor. Vi ska komma ihåg att när vi ska notifiera det här så är det
utifrån reservkraften och inte från kommersiella ändamål, som vi ska
notifiera det.
Ltl Camilla Gunell, replik

Herr talman! Ja, det är bra att ministern påminner om att vi har haft
ögonen på frågan hela tiden. Det är riktigt, vi ställde en enkel fråga för
kanske ett år sedan varför det tog sådan lång tid med behandlingen. Vi
fick då uppgiften att i det skedet var det landskapsregeringen som skulle
leverera ett utlåtande, om det nu var till något av ministerierna som behandlade frågan, men man fick inte riktigt det pappret på bordet. Det
var det vi frågade om, var ligger frågan, när blir det beslut och när kan vi
komma vidare. Vi har värnat om frågan tidigare och det fanns goda skäl
att ställa frågor.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! En del av problematiken i att komma framåt i förhållande
till ministerierna på rikshåll var just den glädje som uppvisades här i
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lagtinget över möjligheterna att utöka vindkraftsproduktionen, den diskussionen som kom upp i samband med kabeln. Att producera grön el är
ett kommersiellt intresse förutom att det är intressant ur miljöhänseende. Vi stötte på de problemen direkt, finns det kommersiella intressen
i bakgrunden, eller är det reservkraft som det är frågan om. Därav
mycket av fördröjningen.
Något om ägarstrukturen. Vi har färdigt utrett med juridisk assistans
hur ägarstrukturen ska se ut, det finns ett grundligt beredningsarbete. Vi
har varit i kontakt med och diskuterat med de övriga ägarna. Vi har ett
färdigt utkast till ett förslag om värderingen av aktierna och det här förslaget kommer vi att ta upp till diskussion första bästa dag.
Ltl Camilla Gunell, replik

Herr talman! Även i den frågan har socialdemokraterna ställt frågor och
jag hoppas att det även där har fungerat som ett sätt att sätta fart på regeringen i det arbetet. Jag hoppas för den frågans framgång att ägarstrukturen inte blir ett hinder och problem i förlängningen. Där får man
väl lägga manken till så att finansministern får ordning på det här. När
den här frågan kom till lagtinget så var det riktigt av lagtinget att konstatera att denna stora satsning handlar dels om reservkraft, om trygghet
och stabilitet i elnätet, men det handlar också om en möjlighet för framtiden att ha den här gröna omställningen. För mig var det jätteviktigt att
driva den frågan, den och konsumentpriset.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Anders Eriksson

Tack för ordet herr talman! Inledningsvis vill jag säga att jag inte är avundsjuk på finansutskottet när det gäller det här ärendet. Jag har en lite obehaglig känsla runt hela ärendet. Nyss har skarvsoppan svalnat, det verkar som
om folk skulle ha glömt den, nu får man lite känslan av att det är någonting
som vi kan kalla för elsoppan, som står på spisen och småputtrar lite.
Drar vi filmen tillbaka ser vi att landskapsregeringen på fullt allvar för ca
en månad sedan menar att vi skulle förorda en elkabel på 125 miljoner euro
till Finland, med konsekvenserna att priset skulle höjas med 15 procent för de
åländska elkonsumenterna, utöver det redan höga elpris vi har. Ålands framtid och övriga oppositionspartier protesterade högljutt, centern hoppade av
trots att de har varit med hela tiden och skulle fortsättningsvis vara om ingen
hade protesterat.
Det sägs nu att man ska vara ödmjuk och att saker och ting var avgjort redan 2009 när vi behandlade ärendet förra gången. Nog är det väl märkligt om
det kommer fram ny fakta att vi hela tiden ska få höra att vi har tagit ställning
till det här förut. Ny fakta är de facto den nya ledningen mellan Forsmark till
Hallstavik, en stamelsledning på 400 kilowatt som gör att saker och ting
kommer i en helt annan dager.
Ledamoten Camilla Gunell nämnde att det är de små frågorna som det blir
de stora diskussionerna runt och det stämmer. Jag sade nästan samma sak
när vi hade överläggningar med regeringen på basen av ett program jag hörde
i P1 där man i Sveriges riksdag har noterat precis samma fenomen. De små
sakerna blir oerhörda debatter, men de verkligt tunga finansiella frågorna är
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det få som vill ta tag i. Man får den känslan här också, jag håller med ledamoten Gunell där.
Det är ett otroligt tunt underlag som presenteras för en sådan våldsam investering, som vi trots allt pratar om. Jag har enbart tre frågor som jag kommer att ställa runt den här framställningen. Det som ändå är lite intressant
att fundera på är hur det kan bli så pass mycket billigare för elkonsumenterna
nu. Min uppfattning är att det i ganska stor utsträckning är pappersexercis
som man ägnar sig åt från landskapsregeringens sida.
Historien visar att för alla större satsningar från landskapsregeringens sida
har kostnaderna ökat med 10-20 procent. Den historien har vi och det borde
vi kanske lära oss lite av. Det ligger en hel del i det som Nya Åland skrev i en
ledare om att enighet har uppnåtts, men har något hänt. Där frågar man om
det kan vara så att man räknade om lite och stuvade om med pengarna och
kom till att det nog ska gå ändå och att man kan gå ut och vara glad och konstruktiv trots att ingenting har förändrats förutom på pappret. Jag är lite rädd
för att det ligger en hel del i det påståendet och det gör att det här ärendet
känns lite obehagligt.
Jag sade att jag hade tre frågor. Den första frågan som jag hade utöver de
jag ställde tidigare i en replik, är om det som sägs om vald reservkraftslösning
och vidtagna åtgärder. Det har visat sig att tekniskt, miljömässigt och totalekonomiskt bästa alternativet är en likströmsförbindelse till riket. Nog måste
man kunna förklara från landskapsregeringen på vilket sätt det är det bästa
totalekonomiska alternativet.
Den andra frågan jag har, det sägs att förbindelsen i kombination med sverigekabeln ger möjligheter till överföring av elenergi i båda riktningarna mellan Sverige och Finland. Detta har både Finngrid Oil och Svenska Kraftnät visat intresse för. Det intresset skulle jag vilja veta lite mera om.
Sedan var finansministern och jag inne på det inledningsvis i repliker hur
man har fått ner kostnaderna med 20 miljoner och där kom vi fram till att det
var de avbrutna förhandlingarna 2010 som man baserade det här på. Det
finns inget annat. Finansministern sade att det skulle vara märkligt om man
inte skulle ta det med. Det kan jag hålla med om att det är märkligt, men jag
tycker att det är ännu märkligare att man inte har något annat att falla tillbaka på när det faktiskt är så stora pengar vi pratar om.
Herr talman! Jag vill inte bara stå och kritisera utan också försöka leverera
förhoppningsvis bättre alternativ till finlandskabeln. Jag ber speciellt finansutskottet och dess ordförande att lyssna. I en artikel för en tid sedan förklarade Kraftnät Ålands VD att en reservkabel från Sverige hade förkastats. I och
med att Kraftnät Åland stått för all kunskap och landskapsregeringen inte
satt sig in dess mera i denna viktiga fråga, undrar jag av vem och varför har
sverigekabeln förkastats? Det finns flera fördelar med en kabel mot Sverige,
inte minst ekonomiska! Det som jag nämnde och som gör att den här frågan
kommer i en helt ny dager är den planerade kraftledningen från Forsmark till
Hallstavik som förkortar avståndet till Åland avsevärt.
Det finns fem motiv som jag vill lista. Det första är tekniskt. Tekniskt finns
det absolut inga hinder. En reservkabel läggs naturligtvis inte direkt parallellt
med den gamla. Ett rejält säkerhetsavstånd mellan de två kablarna skall finnas. Det är bättre förstås med en helt ny anslutningspunkt men även med
samma anslutningspunkt läggs kablarna separat över havet.
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Det kan vara värt att notera utöver det jag nämnde om Forsmark och Hallstavik att det finns många bra ledningar som går utmed Upplandskusten från
Forsmarks tre kärnkraftverk. Kan man önska en stabilare och säkrare anslutningspunkt? Den befintliga sverigekabeln har en överföringskapacitet om ca
80 megawatt. Maximalt effektuttag på Åland var i vintras högsta värde någonsin på 67,9 megawatt. Tekniskt är det fullt möjligt.
Det andra motivet är att det är en betydligt billigare investering. Den existerande sverigekabeln som togs i bruk år 2000 blev en investering på ca 17
miljoner euro med dåtidens penningvärde, enligt uppgift en av de kraftigaste
trefaskablarna i Europa. Den är mycket bra att jämföra med kostnadsmässigt.
Anslutningspunkten för befintlig kabel i Sverige är Senneby, där energin inköps på distributionsnivå från elleverantören. I sverigekabelns anslutningspunkter installerades så sent som i fjol reservtransformatorer. Det som fattas
för en komplett reserv av Senneby-Hellesby systemet är i dag en ny sjökabel.
Det tredje är att det är betydligt enklare att bygga. En reservkabel mot Sverige blir enligt det vi har kommit fram till en konventionell växelströmskabel.
Om den byggs identisk med den befintliga 80 megawattskabeln finns alla existerande reservdelar och reparationskablar redan inköpta. Befintliga ställverk
i bägge kabeländar behöver endast kompletteras med konventionell standardutrustning. Då sverigekabeln är mycket kortare än finlandskabeln går
den fortare att tillverka, förlägga och installera.
Det fjärde alternativet av fem som jag sade, herr talman, att jag skulle
nämna är att en ny växelströmskabel från Sverige kan hanteras av den nuvarande organisationen. Det hoppas jag att man i finansutskottet speciellt noga
tittar på. Ingen ny kompetensutveckling eller utökade personalresurser behövs. Med en anslutningspunkt på svenska stamnätets transmissionsnivå, för
en ny kabelanslutning, reduceras kraftigt elöverföringskostnaden, det som
många kallar för gränstariffen, av inköpt energi i Sverige. I dagsläget ligger
elöverföringskostnaden för inköp i Senneby på en miljon per år som har
nämnts. På en avskrivningstid om 35 år blir det med enkel matematik 35 miljoner euro i minskade kostnader för de åländska elkonsumenterna. Alla har vi
på elräkningen sett kostnadsposten elöverföring. Det är just detta det handlar
om.
Det sista motivet som jag tycker att är mycket viktigt är minimal prisökning för konsumenten. Det säger sig självt att en låg investeringskostnad innebär lägsta möjliga prisökning. En kostnadsuppskattning för reservkabel
från Sverige torde röra sig om 20-40 miljoner euro, beroende på anslutningspunkt i Sverige. Uppskattningen 20 miljoner gäller för anslutning i Senneby.
En anslutning till Hallstavik, cirka 60 km, kostar 30 miljoner + 10 miljoner
för en SVS station. Sammanlagt 40 miljoner. Då säkerställs Ålands reservkapacitet utan att konsumenten överdebiteras.
Kort om finlandskabeln. Den planerade finlandskabeln är en högspänd likströmskabel, precis som man i Ålandstidningen idag beskrev som en HVDCkabel. HVDC-tekniken utvecklades och är konkurrenskraftig för stora avstånd och stora effektmängder, den är också unik för ihopkoppling av växelströmssystem mellan olika länders elsystem. Kompetensen hos driftspersonal
för en HVDC-länk finns inte idag på Åland och den tilläggskostnaden för trefem nyanställningar för HVDC-specialister eller avtal med underleverantörer
är inte inräknade i presenterade prisökningar. Det torde röra sig om en halv
miljon euro per år. Det är i varje fall vad Ålands framtid har kommit fram till
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i alla fall. Kanske regeringen eller ledamoten Harry Jansson kan svara på den
saken?
Sammanfattningsvis undrar jag varför ska vi ålänningar bygga en kabel till
Finland för 105 – 125 miljoner euro när en kabel till Sverige kostar 20-40
miljoner? Genom en koppling till svenska transmissionsnätet om det inte försvinner helt och hållet så reduceras i varje fall dagens elöverföringskostnad,
som många kallar gränstariff, om en miljon euro per år betydligt. Den miljonen man sparar gör att Sverigekabeln i det närmaste skulle bli självfinansierad. Detta har även verifierats av tidigare använda konsulter.
Det är inte försvarbart av regeringen att föreslå en investering på 105-125
miljoner euro innan ett jämförbart alternativ med en reservkabel till Hallstavik har undersökts på ett seriöst sätt. Det minsta man kan begära av regeringen är att de presenterar ett nytt beslutsunderlag kompletterad med Sverige-alternativet, innan något slutligt beslut tas.
Avslutningsvis, herr talman, jag ser att klockan går, som de flesta vet är jag
ingen eltekniker, men jag är läskunnig och råkar första vad jag läser. Ålands
framtid har haft en arbetsgrupp bestående av Rolf Granlund och Tomas
Sundberg, som haft förmånen att knyta Bengt Lundin till sig. Bengt är civilingenjör och har ett förflutet inom Asea och ABB där han jobbat med just dessa
frågor. Han besitter en oerhörd kunskap i ämnet. Ålands framtid, som är lagtingets minsta parti, har igen jobbat hårt för att skaffa fram kunskap. Jag vill
inte stå här om ett par år när elsoppan har kokat över alla bräddar och som
vissa säga att vad var det jag sa. Det är för mycket pengar, så oerhört mycket
pengar så vi måste lägga eventuell prestige åt sidan och vara konstruktiva.
Därför uppmanar jag finansutskottet att höra Bengt Lundin. Ta vara på det,
sätt er in i ärendet. Det är oerhörda pengar det handlar om, värderade finansutskott.
Ltl Jan-Erik Mattsson, replik

Herr talman! Det var många ord på vägen som vägkost till finansutskottet som vanligt av Anders Eriksson och vi ska som vanligt också använda
oss av dem. Jag vill först protestera mot att han lägger ord i centerns
mun. Vi har aldrig tagit beslut och tagit ställning till om det skulle bli 15
procents höjning. Vi sprang inte till tidningarna första dag vi fick höra
det här, däremot efter överväganden och diskussioner i gruppen så stod
det klart att vi inte stod bakom 15 procents höjning av priset. Man ska
inte sätta ord i andras mun.
När det gäller de andra sakfrågorna så för min del har jag läst de utredningar som Kraftnät Åland har låtit utföra av Claes Malcom på
SwedPower, som jag också tror att det finns ett stort förtroende för hans
kunskaper om det här. Läser igenom den, dessutom väger Lidner alternativet med denna kabel från Hallstavik som inte är möjlig att bygga
förrän 2018 dvs. också kanske ta den i bruk efter det. Det ser jag ett stort
allvarligt problem i.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Finansutskottets ordförande, en remiss har vi just för att vi
ledamöter efter bästa förstånd ska försöka leverera alternativ inför utskottsbehandlingen och det är det jag har gjort. Jag sade att centern har
stått bakom det här hela tiden och jag vet att landskapsregeringen har
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varit enig om finansieringsuppslaget, så här skulle det se ut. Det var när
det kom ut att kostnaderna skulle stiga med 15 procent, som centern fick
kalla fingrar. Det är just den typen av frågor som man i god tid måste
sätta sig in i. När det gäller det här alternativet som jag pekade på har vi
de facto varit i kontakt med Claes Malcom och han skriver i ett mail att
det inte finns några felaktigheter i vårt resonemang. Vi har försökt använda all sakkunskap som finns för att leverera ett trovärdigt och bra alternativ.
Ltl Jan-Erik Mattsson, replik

Herr talman! Det är ett alternativ, huruvida det är trovärdigt eller inte,
en teknisk lösning är alltid en teknisk lösning. Ledamot Eriksson sade
att det var en konventionell trefaskabel. Redan den trefaskabel som idag
är utsatt är inte konventionell utan en av de starkaste trefaskablar som
finns i världen. Inte börjar man klämma ut en ny trefaskabel som är extra stor på nytt och säga att den här är en standardiserad kabel.
Ingalunda, den är lika lite standardiserad som den likströmskabel, eller
D2-likströmskablar som ska dras till riket.
Sedan har jag ett stort förtroende för de som har lärt sig vad likströmstekniken innebär. Den är ingalunda ny, man har den redan idag
till Gotland. Den finns på flera ställen i världen. Det enda tråkiga är att
det finns få leverantörer och därför kan inte priset heller pressas. Man
har gjort de bedömningar man har gjort i det här ställningstagandet.
Fördelen med att transitera el mellan Finland och Sverige är oerhört
stor.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! De möjligheterna finns redan, det går betydligt starkare
kablar lite norr om Åland. Jag som är en blygsam person var nöjd med
att säga att den trefaskabel som vi har idag är en av de starkaste som vi
har i Europa. Finansutskottets ordförande säger att det är en av de
starkaste i världen. Jag kan hålla med om att det är så, men jag ville ta i
måttligt. Jag erkänner att det är så och därför ville jag peka på vad kostnaden var för den och hur oerhört högt upp man låg i säkerhetstänkandet då. Vi är ganska eniga.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Roger Slotte, replik

Herr talman! Ledamot Mattsson sade det mesta ifråga om förbindelsen
mot Hallstavik, men man kan ändå erinra om att Malcom på SwedPower
gjorde en utredning, som man tog ställning till innan man gick vidare
med kabeln till Finland. Det var en kabel till Sverige, egna gasturbiner
eller kabel till Finland. Då kom man fram till att det här var det mest
långsiktiga ekonomiska systemet.
Sedan kan jag tillägga att angående förbindelsen till Senneby hade
den ända till i fjol 63 megawatts möjlighet att skicka iväg ström. Det var
en transformator, det är den som är minimifaktorn. Nu är det dubbla
transformatorer, men det är ingen reserv utan det är så att man kan få
80 megawatt i bästa fall när bägge transformatorer är inkopplade.
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Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! När utredningen gjordes fanns inte Hallstavik-alternativet
som jag ville peka på. Sverigekabeln upp till Forsmark stupade på att avstånden var för stora. Det jag ville peka på är att saker och ting hamnar i
en helt annan dager om den här, jag tror att den kallas Gråstenanslutningspunkten, lite, lite väst om Hallstavik byggs. Den ledningen bygger
man på grund av den stora skogsindustrin som finns där. Det gör att
kommer vi in på stamnätet istället för på distributionsnätet har vi alla
möjligheter att komma ifrån elöverföringsavgifterna. Också mot den
bakgrunden är det oerhört viktigt. Vi har genomgående, när vi har jobbat med de här frågorna, varit i kontakt med Klas Malcom för att kontrollera om vi är på rätt eller om vi är på fel. Det som sades att den här
blir färdig 2018 är sant, men vi pratar om 2015. Det är tre år som vi pratar om, men det blir en skillnad i pengar. Ni måste tänka efter från regeringssidan.
Ltl Roger Slotte, replik

Herr talman! Angående anslutningspunkten nära Hallstavik heter den
Gråska. Där har också Kraftnät flera gånger diskuterat om man kunde få
en luftledning mellan Senneby och Gråska. Den nuvarande kabeln skulle
inte vara så lång så det skulle löna sig att bygga den bara man fick bort
gränstariffen. Man ska också få koncession på den och det verkar som
det inte är så lätt. Dessutom är det inte säkert att man får bort gränstariffen ändå, förutom att det inte kan finnas transitering mellan Finland
och Sverige. I norra Värmland finns det en förbindelse mellan Sverige
och Norge och där har de gränstariffer. Det är inte givet, men vi tror
mera på det här med finlandskabeln.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Jag vet att det är som värderade kollegan Slotte säger, att
vi tror mera på finlandskabeln, men jag vill att man ska sätta sig in i, lite
tänka utanför boxen och se vad det finns för alternativ. Inte bara sitta
fast i det som serveras. Nu noterade jag inte vad ledamoten Slotte kallade anslutningspunkten, men jag har en utskrift från Svenska Kraftnäts
hemsida, det är Råsten från Forsmark, jag tror att jag kallade den för
Gråsten.
Koncessionen, den processen är redan på gång, den kommer man att
lämna in. Jag tror att det stämmer det som ledamoten Mattsson sade tidigare att den planeras att färdigställas 2018. Tänk vad vi skulle vinna
om vi lite, lite kunde tänka efter. För ledamoten Camilla Gunell hade
också helt rätt när hon sade bråttom, bråttom. Jag förstår inte varför det
är så bråttom nu före valet. Det är väl som vanligt att man får ta tag i
verkligheten efter valet istället för före.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Det är självklart att det är bra att tänka utanför boxen och
landskapsregeringen har försökt lyssna på alla synpunkter och åsikter i
de här frågorna. Det blir faktiskt väldigt bråttom, bråttom när det i en
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insändare två-tre dagar före lagtingsbehandlingen lyfts fram ett nytt förslag. Jag är en lekman i de här frågorna, det tror jag att ledamoten Anders Eriksson måste säga om sig själv också. Det blir lite fånigt när vi
pratar om tekniska detaljer sinsemellan när vi egentligen saknar ingående sakkunskap.
Ett problem med anslutningen i närheten av Hallstavik är att det fortfarande är ett projekt som bara planeras. Det finns inget miljötillstånd,
det är frågan om ledningsgator på åtminstone 100 meter som ska dras
fram. Det finns en oerhört stor osäkerhet om det kan bli av överhuvudtaget. Sedan är det frågan om vi får en koncession, alltså tillstånd att ansluta till Svenska kraftnäts stamnät med den här spänningen. Det är inte
alls säkert. Det finns andra anslutningspunkter som kanske regeringen
tycker att är bättre.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Visst värderade finansminister Perämaa är det så att det
skulle bli bråttom, bråttom om jag säger att vi ska slå fast, nu ska vi köra
på Hallstavik-spåret. Vad jag vill peka på med tanke på att det inte finns
något tillstånd, det är bara att läsa förstudien eller MKBn, man är
ganska långt på gång när det gäller det här projektet och det kommer att
förverkligas. Jag vill att man i finansutskottet tittar på det här och
kanske kommer fram till att det nog är bra om vi tar en skapande paus
och tittar vad det finns för andra alternativ, just med tanke på den osäkerhet som finns med finansieringen av finlandskabeln. Jag kan räkna
upp massor av osäkerhet, bl.a. priset vet man ingenting om. Allt det här
kan drabba de åländska elkonsumenterna och den åländska industrin
väldigt, väldigt långt framöver. Vi måste veta vad vi gör och därför vädjar jag till finansutskottet att man sätter sig in i det här ordentligt och
inte bara låter sig matas med det som serveras.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Den gamla sverigekabeln var ungefär 50 km lång för den
drogs mera rakt av mellan ändpunkterna, den nya följer det att den ska
gå på djupare områden och på säkrare ställen och är 60 km lång. Det
finns ett oerhört spann i hur lång en kabel blir. Er teoretiska modell, om
jag väljer att kalla den så, grundar sig på fågelvägen mellan två punkter.
Den sakkunskap som landskapsregeringen har via Kraftnät Åland säger
att det här troligtvis bara är en teoretisk modell. Det slutar högst sannolikt i att det måste vara en likströmsförbindelse mellan Åland och den
här anslutningspunkten, om vi möjligen kan ansluta till den 2018 eller
därefter. Då är kostnaderna nästan desamma, men fortfarande kommer
elen att levereras på samma område så då har vi alla ägg i samma korg.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Med den här stora investeringen är det beklagligt att man
inte har någon egen sakkunskap från förvaltningens sida utan man är
helt utelämnad till vad Kraftnät Åland presenterar. Jag har förtroende
för dem, det är duktiga människor som jobbar på Kraftnät Åland så jag
vill inte stå här och såga dem, men på något sätt verkar det som om man
har snöat in, det måste vara likströmsförbindelse, det är det som gäller.
Varför kan man inte tänka utanför likströmsboxen, om jag använder mig
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av det uttrycket, det har jag inte fått reda på, men jag hoppas att finansutskottets behandling tar reda på det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Herr talman! Avstår.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Johan Ehn

Herr talman! Jag vill börja med att säga att jag inte är någon expert på den
här typen av frågor och jag kommer inte i mitt anförande att utge mig för att
vara det heller. Den moderata gruppen har försökt titta på det här ärendet
precis som på vilka ärenden som helst, dvs. titta på den beredning som finns
och utgående från det göra någon slags bedömning huruvida det man föreslår
är rimligt eller icke rimligt. Jag vet att under debattens gång, framför allt under den senaste tiden har många haft åsikter om val av teknik och val av alternativ. Vi i den moderata lagtingsgruppen har inte sett i dagsläget någonting som omkullkastar det som landskapsregeringen och Kraftnät Åland nu
föreslår, utan vi tycker fortsättningsvis att det man föreslår håller streck
ganska långt.
De bitar vi har haft med i våra överväganden är framför allt att processen,
trots att det nu är bråttom, har pågått under en längre tid. 2009 är ett årtal
som har nämnts, men vi har vetat under betydligt längre tid att den här dagen
kommer att komma, när vi måste fatta beslut i de här frågorna. Vi ser från vår
sida vikten av att faktiskt lösa den reservkraftsbrist som kommer att drabba
oss inom kort, den måste vara en grund för att också våga fatta beslut. Man
kan inte hela tiden skjuta svåra beslut framför sig utgående från att man tror
att det ska se bättre ut längre fram. Tryggheten med reservkraften har varit
en bit.
Det vi reagerade på inledningsvis var naturligtvis det som alla andra som
sitter i den här salen reagerade mot, dvs. kostnadsutvecklingen. Nu ser vi att
landskapsregeringen kan presentera ett förslag på en måttlig sådan utveckling. Jag återkommer till hur det kan se ut i framtiden.
Det andra viktiga övervägande som vi har gjort är att det är en satsning
som krävs, enligt vad vi kan förstå, för att komma vidare i vindkraftssatsningarna. Vi har för vår del i gruppen sett att det är en mycket viktig del av den
framtida energipolitiken som vi för på Åland. Det har ytterligare vägt till fördel för att konstatera att principerna kring hur vi ska gå vidare, valet av tre
ägg, tycker vi att landskapsregeringen så här långt har gjort rätt.
När vi sedan kommer till argument som kan lyftas på den här sidan ser vi
t.ex. i dagens tidning ytterligare en expert, som kommer med synpunkter på
det här och som lyfter upp att tankarna om framtidens, egentligen inte framtidens utan dagens smarta elnät också kommer att kräva den här typen av
lösningar. Smarta elnät är sådant som i slutändan kommer att gynna konsumenterna på ett väldigt tydligt sätt, så att man också då kan bli en producent
av elkraft från den egna biten, när man har en överkapacitet själv. De är också
en intressant sak att lyfta upp.
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När det gäller den fortsatta behandlingen gäller det för finansutskottet att
svara på de frågeställningar som väcks, man kan inte bara lyfta bort frågeställningar. Jag har den största respekt för dem som analyserar och ställer
frågor och de förtjänar också att få tydliga svar och det tror jag att finansutskottet behöver vinnlägga sig om. För vår del ser vi också att utöver det som
finns skrivet i framställningen behöver man svara på ett antal frågor ytterligare och beskriva bakgrunden.
För att nämna de här viktiga frågorna är en av dem hur kostnaden ser ut
framåt. Det finns en begäran om att få ge garantier upp till 70 miljoner, men
vi gör också en kostnadsberäkning som är betydligt lägre, som ligger på en totalsumma om 105 miljoner och då skulle den här garantisumman ligga på betydligt lägre runt 50-55 miljoner. Det borde man se till att man tittar noga på
i utskottet. Var kommer vi att landa någonstans? Hur väl underbyggda är
landskapsregeringens bedömningar? Det känns när man diskuterar de här
frågorna att man har på fötterna, men det är viktigt att också konstatera det
när man kommer till utskottet.
Avskrivningstiden är också någonting som man har förändrat i den nya
modellen. Finansministern redogjorde för tankarna bakom det, men jag tror
ändå att det finns skäl för utskottet att också där försäkra sig om att resonemangen är korrekta.
Ägarstrukturen kring Kraftnät Åland är också sådant som vi så långt som
det bara är möjligt nu ska se till att vi försäkrar oss om att det inte kommer
att ställa till bekymmer framåt. Ledamoten Roger Jansson var inne på det i
en replik här och fick till vissa delar svar, men jag tror att det även här finns
ett behov av att komplettera den biten ytterligare och se till att man också får
ner det på pränt från utskottets sida.
Den sista delen av frågeställningarna som jag tycker att är viktiga att jobba
med i utskottet är också det här med att man gör klart på vilket sätt man
kommer att fördela kostnaderna för vindkraftsutbyggnaden. Just det som beskrivs här också. Det skulle vara till en väldigt stor fördel om finansutskottet
skulle kunna ha på sitt bord, när man sätter sig ner och behandlar det här någon typ av överenskommelse för hur man ska göra det här med de intressenter som finns. Det gör att man får en större trovärdighet i hur möjligheter att
få inkomster också för den här kabeln finns framåt.
Jag vill till sist, herr talman, lyfta fram att tankarna kring en energikommission är någonting som stöds från vår sida. I en energikommission kan
man ytterligare jobba för att minska de negativa effekterna av den här kabeln,
dvs. prishöjningen. Jag är övertygad om att man kan, just med tanke på det
som jag tidigare nämnde om smarta nät och andra lösningar kring energibesparingen, göra att den kostnad som kommer på konsumenten blir negativ,
dvs. vi vrider det åt andra hållet istället, vi får en totalekonomisk positiv lösning för konsumenten. De bitarna borde man ta tag i med kraft.
För min del verkar det som om att landskapets hand i spelet om regionnätstarifferna blir betydligt starkare om vi kan gå vidare med den här biten. Det
blir betydligt svårare för dem vi förhandlar med att försvara att det här skulle
vara en slags region som vi befinner oss i, om det finns en koppling som går
från väster till öster. Det är ytterligare någonting som gör att jag känner mig
någorlunda säker på att vi får det här att bli någonting annat än bara en kostnad, utan någonting som kommer att leda till något positivt.
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Som sagt var, grundinställningen från den moderata gruppen är positiv,
men det finns ett antal frågor som jag tror att det finns anledning för finansutskottet att ta på allvar, som har dykt upp under debatten just för att kunna
undanröja det att det finns tvivel. En satsning på 100-125 miljoner kräver nog
att människor runt omkring, både i samhället och i den här salen känner att
man har ett lugn i att fatta besluten. Där förlitar jag mig nu på att finansutskottet kommer att räta ut många av de frågetecken som har ställts här.
Ltl Jan-Erik Mattsson, replik

Herr talman! Det är alltid intressant med olika infallsvinklar på sådana
här oerhört stora frågor. Det här är väl den största enskilda frågan det
här lagtinget och regering har tagit hand om så till den delen finns det
skäl att titta på det här. Jag tackar för den support som ledamoten Ehn
levererade från moderaterna. Det sades från vår ordförande att jag tänker föreslå för utskottet att vi ska ha ett öppet hörande. Vi har förhoppning om att vi ska kunna hålla det på måndag eftermiddag eller kväll där
vi också kan ta in sakkunniga och externa, men där alla har möjlighet
och rätt att ställa frågor förstås.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Jag tror att tanken kring ett öppet hörande är god just för
att sprida kunskapen om de resonemang man för i det här vidare och att
man också på ett öppet och ärligt sätt kan granska de alternativ som
läggs fram. Då får man inte den uppfattningen att man sopar allting under mattan utan att man verkligen bemöter argument med argument.
Det tror jag att är väldigt viktigt i den här debatten för att komma vidare. Även om min grundinställning är och förblir positiv är det så att
kommer det argumentation som visar på att någonting i grunden skulle
förändras helt och hållet måste man vara så klok att man kan förändra
den inställning man har. Därför är det bra att man får testa vid ett öppet
hörande och jag litar väldigt mycket på att man i finansutskottet kan
föra resonemangen på en djupare nivå än vad vi klarar av att göra i en
plenisal.
Ltl Jan-Erik Mattsson, replik

Herr talman! Det är helt riktigt. Vid ett öppet hörande kan andra än vi
lagtingsledamöter och regeringsmedlemmar komma till tals och ställa
de här grundläggande frågorna. Vi har också några dagar på oss så vi
hinner få in en del input, som jag tror att kan bli väldigt värdefullt i det
här sammanhanget. Framför allt är frågan av stor art och stor natur och
det förefaller naturligt för mig att ha ett stort och öppet hörande. Det
gäller hela Ålands folk och alla företag på Åland.
Talmannen
Replikväxlingen är därmed avslutad.
Ltl Roger Slotte

Herr talman! I ett modernt samhälle är infrastrukturen en av de viktigaste
beståndsdelarna, dit hör otvivelaktigt elförsörjningen. Den tekniska utvecklingen har inneburit att vi har fått alltmer avancerad teknik som vi i allt
mindre grad klarar av. Samtidigt har belastningen på det åländska elnätet
under många år stadigt ökat i takt med befolkningsökningen, ökad levnads284

standard och införande av nya ersättande värmesystem som i allt högre grad
kräver elektricitet för sin drift.
Herr talman! Jag hade hoppats att Ålandsdelegationen skulle gå in för ett
stöd om 60 procent av investeringskostnaderna, som lagtinget tidigare beslutade om under mandatperioden. Tyvärr blir stödet endast 40 procent. Trots
detta måste vi satsa på den nya kabeln för att ge anständig säkerhet åt våra
invånare och våra företagare samt även för att kunna satsa inför framtiden.
Det är omöjligt att säga idag vad ett anbud kommer att ligga på. Den uppskattning som är gjord grundar sig på en budgetoffert om 125 miljoner. Sannolikt blir det billigare, men att ange ett belopp som vi inte vet vad är, anser
jag är att gå händelserna i förväg. Det viktiga är att Kraftnät Åland får en skälig ram inom vilken man kan förverkliga projektet och få i uppdrag att göra en
så kostnadseffektiv investering som möjligt.
Herr talman! Däremot är det välkommet att landskapsregeringen ger utfästelse om att man avser att stöda bolaget med ett kapitaltillskott, vilket sänker överföringskostnaderna och därmed det totala elpriset. Sedan måste vi
också märka det att förutom kostnaden för finlandskabeln kan investeringen
innebära minskade årliga utgifter samt ökade årliga inkomster för Kraftnät
Åland.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Jag noterade att ledamoten Slotte sade att vi bör ha en så
kostnadseffektiv investering som möjligt och det håller jag helt och hållet med om. Därför försökte jag peka på ett alternativ. Jag har förstått
att ledamoten Slotte är förtroendevald inom Kraftnät Åland och säkert
har den information som har kommit därifrån och det är ingenting att
säga om det. Det är bra att vi har så mycket kunskap som möjligt, men
det som inte framkom i det tidigare replikskiftet som vi hade, är att ledningen till Hallstavik idag redan är på 120 kilovolt. Det kom aldrig fram
i diskussionerna. Vi pratade bara om den tilltänkta 400. Vi kan redan
idag de facto, om man ansluter där, komma över de gränser som gäller
för att slippa elöverföringskostnader. Hur ser ledamoten Slotte på det,
han som förefaller vara lite insatt i den här problematiken?
Ltl Roger Slotte, replik

Herr talman! Angående överföring från Hallstavik har Kraftnät faktiskt
under många års tid försökt få en växelströmsförbindelse direkt till
Gråska. Den skulle inte vara en vattenfast förbindelse utan vår egen,
men det har stött på patrull. Jag känner inte till Råsten, men jag har för
mig, utan att jag är någon expert, att avståndet är för långt för växelströmsförbindelse. Man anser att Senneby-kabeln är i längsta laget. Finansutskottet får utreda om det finns möjligheter till det. Jag har inte
hört om det förrän man skrev om det i tidningen.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Det som är viktigt är att så många som möjligt i lagtinget
är överens för vi behöver få en så kostnadseffektiv investering som bara
är möjligt och att man förutsättningslöst tittar på eventuella alternativ
som kan finnas. Det är oerhört viktigt om vi ska komma vidare på ett bra
sätt med den här satsningen.
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Ltl Roger Slotte, replik

Herr talman! Som jag sade i mitt anförande, om Kraftnät Åland får en
ram för att förverkliga projektet och kan göra en så kostnadseffektiv investering som möjligt är det självklart och sedan kommer finansutskottet att titta på den här frågan. Det är självklart att om det förs fram ingredienser så ska finansutskottet titta på det och se vad det finns för
substans i det. Man måste höra sina experter. Jag hoppas att vi kan få en
tryggad elförbindelse inom några år.
Talmannen
Replikskiftet är därmed avslutat.
Ltl Jan-Erik Mattsson

Herr talman! Det var ett till stora delar en intressant debatt och till stora delar ett starkt stöd för landskapsregeringens framställning. Det finns ändå en
hel del arbetsuppgifter för finansutskottet under relativt kort tid, men vi ska
göra vårt bästa såsom vi brukar göra. Det är några saker som jag vill kommentera. Jag vill börja med det öppna utskottet och hörandet i det. Det finns i
lagtingsordningen hur det går till. Det är inte så att allmänheten får ställa frågor i det formella öppna utskottet utan det är inkallad expertis som får uttala
sig och utskottets medlemmar samt ersättare får då ställa frågor till dessa experter, som ett klargörande. Sedan kan detta utskott förstås sluta sitt formella
arbete och ha ett öppet hörande med intressenter i den mån man tycker så.
När det gäller de olika alternativen har jag inte tagit ställning till det nya
alternativ som Ålands framtid har kommit med, annat än att jag har läst de
två utredningar som Kraftnät Åland har tagit fram. Utifrån dem är det svårt
att ta ställning för om man ska titta på ett annat annorlunda alternativ, men
utskottet är helt klart öppet för att ta in ny information om detta.
Det finns två aspekter i det här som har framkommit. Det är att med en
likströmsförbindelse till riket ger det möjlighet att sammankoppla det
svenska nätet med det finska nätet och därmed transitering av el i båda riktningar och framför allt möjlighet till att transitera ut åländsk vindenergi åt
båda håll. Det är saker som är intressanta för mig.
Sedan finns det också vetskap om att den första sverigekabeln låg i Ålands
hav inte på bästa stället, men ändå. Kabeln i sig var 35 år när den togs upp.
Kabeln som sådan hade inte några större elektriska fel, men däremot hade
den drabbats av svåra mekaniska skador som is och sjögång hade ställt till
med i Ålands hav. Det var därför den måste bytas. Lägger vi en kabel genom
vår skärgård till fastlandet ligger den på betydligt mera skyddat ställe. Det
skulle vara intressant att höra en försäkringsgivare om skillnaden i riskbedömning i att ha en kabel ligga i Skärgårdshavet istället för i Ålands hav. Det
kan också vara en sak som kan ligga till grund för att man har valt den här
sträckningen.
Det andra som har lyfts fram är ägarstrukturen i Kraftnät Åland. Jag har
inte tänkt på den tidigare, men de facto är det inte så länge sedan som vi beviljades statligt stöd för gasturbinen i Ringsböle, eller Tingsbacka, därom
tvistar de lärda, man brukar säga Tingsbacka, men den lär ligga i Ringsböle.
Där påtalades inte några problem med ägarstrukturen vid det tillfället. Eftersom ägarstrukturen i det här bolaget ska justeras under nästa år ser jag
inte heller att det här skulle vara någonting som föranleder problem.
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Utskottet kommer, med den här vägkosten plus lite andra saker, att göra
sitt bästa för att kunna leverera ett betänkande nästa onsdag.
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Det finns väl inte så mycket att tillägga, jag har mera personliga
reflektioner. Det ena är att det på något sätt känns lite främmande att det här
bolaget, vad jag förstår, inte alls har några egna pengar för finlandskabeln.
Principiellt anser jag att konsumenterna inte får någonting egentligen utan vi
ska få en bättre reservkapacitet. Det känns lite märkligt att plöja ner så här
oerhört mycket pengar utan att servicen egentligen inte blir så särskilt mycket
bättre. Man får ta det här som en sorts långsiktig investering.
Med den utgångspunkten borde det inte resultera i några som helst höjningar av konsumentpriset. När man dessutom tänker att vi har ett högre
konsumentpris än omkringliggande regioner så blir det här ännu mera väsentligt att diskutera. Det är som om de flesta talare skulle undvika det här,
det försämrar ju det åländska näringslivets konkurrenskraft när det är inflationsfrämjande, boendekostnaderna kommer att stiga, de flesta tjänster, vi lever ju i ett tjänstesamhälle, kommer också att påverkas. Sådana analyser
finns inte.
Fortfarande är det här inte tillräckligt bra finansierat. Vi borde inte lägga
det här på konsumenterna som en samhällsekonomisk investering, som ska
finansieras i ganska hög grad ändå på det viset. Infrastrukturen ser jag ändå
som den största betydelse, just det här att det på sikt kan göra Åland till ett
område som kanske har världens högsta elförsörjning via vindkraft. Det är
liksom den stora vinsten med det här och att det går att sälja vindkraft. Om
man tänker på att vi ska ha ett hållbart och uthålligt samhälle så ser jag det
som den största samhälleliga nyttan. Det innebär faktiskt en förändring och
en övergång till ett annat försörjningssystem som är förnyelsebart.
Herr talman! Det här med ägarstrukturen är inte riktigt klarlagd ännu. Direktivet kom redan 2009 och det är samma problematik som med Smedsböle
och Ålands radio och TV. Det är som vi har det också inom andra sådana här
infrastruktursystem. Den som äger nätet, själva infrastrukturen, ska inte vara
samma aktör som använder nätet för distribution av varor eller tjänster. Det
är en allmän princip i hela EU för att det ska vara möjligt för vem som helst
att använda nätet. Det borde ha varit gjort för länge sedan. Nu säger man att
det måste vara gjort den 3 mars 2012. Det är lite obegripligt varför man har
dröjt med det här.
När jag var med på bolagsstämman i början av sommaren förklarades för
oss att man på regeringshåll funderade på att man inte skulle behöva göra det
här. Man förde den dialogen, som man brukar säga, med kommissionen. Det
finns redovisat i protokollet om någon är tvivelaktig, att det fanns också en
sådan diskussion.
Sedan fanns det en sådan diskussion, att man har varit i kontakt, som vi
har hört ministern upprepa igen, med de olika elandelsbolagen, man har diskuterat och haft en dialog. Varför gör man inte slag i saken? Vad är det de
väntar på? Det måste vara en nackdel för oss att gå till Bryssel och få stöden
notifierade när det ska tas emot av ett bolag som har en ägarstruktur som inte
överensstämmer med det här direktivet. Jag kan se att det finns risk för problem. Nu vet jag inte när stödet till Ringsböle, eller Tingsbacka, gavs, men det
var nog ganska länge sedan. Var vi ens medlemmar i EU. Det fanns ett tidi-
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gare direktiv från 2003, jag vet inte om det ens var på 2000-talet. Ja, ja det
var någon tilläggsinvestering. För min del tror jag att det här kan ställa till en
hel del förtret för projektet.
Finansieringen är inte jag helt nöjd med, långt ifrån. Det är mycket när det
blev mellan 5-6 procent på konsumentpriserna. Det blir en stor förhöjning
och det kommer att ha ganska negativa återverkningar på de enskilda hushållen, men också på företag och offentliga inrättningar. Där har man inte som
sagt var, gjort någon analys. Tack, herr talman!
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Ägarstruktursfrågan, direktivet säger att det ska finnas en
åtskillnad mellan ägande och kontroll av nätdrift, alltså leverans- och
produktionsintressen. Eftersom ett direkt byte av ägandet medför kostnader för någon part, så är det när man köper saker och ting av
varandra, har vi också tittat på en sådan modell där man kunde ha ett
passivt ägande, som inte ger kontroller över leveranser så att vi inte rör
ihop leverans- och produktionsintressen. Vi har anlitat en utomstående
jurist för att titta på det här och diskutera med kommissionen och nog
sett sådana möjligheter också, men ändå kommit fram till i slutändan av
utredningen att ett rent ägarbyte är det bästa alternativet. Det har tagit
ett tag att komma fram till den här ståndpunkten. Det kommer vi att
förmedla till de övriga ägarna.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Jo, jag har förstått det, men det tog väldigt lång tid det här
också. Direktivet kom redan 2009 så därför borde man ha reagerat på
det tidigare, därför är det ganska bråttom, bråttom med det här. Vad är
det nu som gör att man inte har gått ut till delägarna redan? Är det något ytterligare som man ska bereda eller varför släpper man inte iväg de
här bräderna så att man får igång processen? Det kommer också att
kosta landskapet en hel del, förändring av ägarstrukturen. Nu nämnde
ministern att det här är värderat mellan 3-5 miljoner, det låter lite, men
vi får väl se vad det blir. Hur ska det ärendet komma till lagtinget?
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Det ärendet kommer till lagtinget i form av ett budgetäskande precis som allt annat när penningar ska föras antingen in eller ut
ur landskapets ekonomi. Jag anar redan nu, precis som jag sade tidigare, att frågan om aktiernas värde är den som ska förhandlas om i
slutändan där man förhoppningsvis hittar en evighet. Jag hoppas att ltl
Sundback har lagtingets intressen för ögonen när hon står här och pratar för den saken och inte någon annan aktörs.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Nej, herr talman, jag har konsumenternas intressen för
ögonen. Lagtinget är inte ett kollektiv i det här sammanhanget. Vi är nog
här för att tjäna medborgarna, som en av vicetalmännen brukar säga.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Jan-Erik Mattsson, replik

Herr talman! Jag och hela centern kan intyga att vi har konsumenternas
och företagens bästa för ögonen. Vi har också den förhoppningen att
prisutvecklingen inte blir det den är tänkt till här. Det finns många
öppna frågor här som kan påverka det här, betalt för transitering av el
och kanske t o m ränteläget kan hållas på en lägre nivå än vad vi har nu.
Det finns alla möjligheter att vi får igenom vår önskan där att det inte
ska påverkas så mycket. När det gäller de tidigare notifieringarna med
Kraftnät Åland så är det två stycken som har gjorts. Den ena, Ringsböle/Tingsbacka, var den som var senast när frågan om ägandet hade kunnat vara aktuellt. Tidigare notifierades också den nya sverigekabeln som
faktiskt tog hela två och ett halvt år i anspråk för att få notifierad. Om
det nu var vår ovana vid sådana tilltag eller om det var EUs ovana vet jag
inte. Det tog jättelänge den gången.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Olof Erland

Herr talman! I den här debatten har det sagts mycket intressanta saker. Det
har skrivits, jag sade halvt på skämt, halvt på allvar att det finns 27 000 experter på el i landskapet, så det behöver man inte skaffa in utifrån, då insåg
jag inte att det var 1 000 ålänningar som blev trampade på tårna.
Herr talman, allvarligt talat är min bedömning den att vi tydligen har väldigt svårt att hantera komplexa problem i politiken. Det blir så att man har
experter som utreder, man gör framställningar där man får svara och ytterligare förklara såsom Ålandsdelegationen i första skedet, arbetsmarknadsmyndigheten och finansministeriet. Om man då alltid ska pausa, som det heter, så kan vi var och en föreställa oss att det inte blir så mycket gjort. Min erfarenhet går tillbaka till 2001 då det var fem timmars elavbrott så det är inte
så svårt att föreställa sig vad reservkraft betyder. Jag tycker också att finansutskottet snabbt ska konstatera vad det innebär med ett extra anslag och våra
erfarenheter av Vårdöbron, det här huset osv.
För min del är jag inte orolig över notifieringen i det här fallet eftersom det
finns en dialog med kommissionen. Det är så alla projekt borde föras fram,
man hör med kommissionen hur uppfattningen är eftersom direktiven oftast
är tänjbara och tolkningsbara. Man ska ta värde av det när det gäller debatten
i det här fallet. Jag sade i lagtinget när finansutskottet föreslog 60 procent
och man pratade väldigt mycket om vindkraften, att 60 procent, naturligtvis,
går det så går det, men det är ingenting som ingår i extra anslagstraditionen,
där 40 procent har varit normen. Sedan kommer själva poängen i det här. Vi
har tänkt oss ett system där man kan balansera elen på ett helt annat sätt
mellan Sverige, Finland och Åland. Det kan också vara beroende på valutafluktuationer. Sveriges valuta har gått ner, kabeln blir dyrare, kabeln blir billigare, allt förändras, men vi kan alltså köpa el där det är billigare och vi kan
balansera.
Statens åtagande när det gäller el i hela landet är att reservkraften ska säkras och därför har man kunnat räkna med 40 procent, men inte 60 procent.
60 procent var också svårt att få igenom för att finansministeriet ansåg att det
var mycket pengar. Den dialogen förs ständigt av en regering med tjänstemän
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osv. Då skulle man så här i efterhand, jag brukar inte vara den som säger vad
var det jag sade, men det sade jag faktiskt att 60 procent är en risk.
Det andra är att vi naturligtvis räknar med vindkraft i framtiden, vi har
gått in på den vägen. Vi ska bygga ut vindkraften för vi har möjligheten, men
just av den anledningen att det här är en reservkraftskabel i första hand så
ska man vara försiktig med det argumentet. Här tycker jag att finansutskottet
ska sätta allt till pappers. Jag ser det som så och det har säkert flera från regeringssidan sagt, att vad vi har att ta ställning till nu är ja eller nej till den här
framställan. Finns det oklarheter om ja eller nej så ska man utreda det.
Herr talman! Möjligheterna med den här kabeln är att man kan utveckla
ett elsystem som är bättre, mera balanserat, ett intelligent elsystem eller vad
man kallar det på svenska, för att balansera upp det som är fluktuerande.
Vindkraften är ju en sådan källa.
Till slut, herr talman, det som har sagts många gånger, att Perämaa ska betala det här. Ja det skulle ju vara fantastiskt om han skulle göra det, för då
skulle vi komma ner till en infrastrukturkostnad på noll, en privatperson betalar. Avsikten var att säga att konsumenterna inte ska betala, det ska
Perämaa göra, dvs. budgeten. Det betyder att investeringarna ska betalas.
Ledamot Sundback sade i sitt anförande att investeringar i infrastrukturen
borde vara noll, ingen ska betala för det. Vem betalar för vägar, trafik, förvaltning och i det här fallet elförsörjningsinsatser och kabeln? Kommer vi ner
en fem procent i höjning av konsumentpriserna kan vi säga att det är utgångspunkten. Det kan fluktuera helt säkert, men vi kan också få ett sådant
system där det blir billigare på sikt.
Det som förvånar mig när man talar om 15 procent var att det var en kalkyl
och det var frågan om ett anslag. Det sades t.o.m. här att lagtinget hade beslutat om att det skulle vara 60 procent stöd. Det kan vi knappast göra. Däremot
kan vi säga att får vi bara 40 procent av 50 miljoner så tar vi inte det. Det vore
ekonomiskt oansvarigt. Vi får 50 miljoner under en treårsperiod för detta
projekt, dock högst 40 procent, så det kan bli mindre. Eltariffen, det var den
som var 50 procent, konsumentpriset är ett annat.
Slutsatsen blir att nu kan vi säga ja eller nej till 50 miljoner för ett någorlunda optimalt system. Det finns inget alternativ. Säger vi nej ska vi
komma tillbaka och då får vi enligt Ålandsdelegationens reservation 40 procent av 50 miljoner, som man då ansåg i klämreservationen att var det rimliga för reservkraften. Då får vi reservkraft med ett betydligt sämre system på
sikt. Finansutskottet får redogöra för bakgrunden av det här och inse att det
är frågan om ja eller nej. Ja vore det naturliga med tanke på hela den här processen som vi har.
Talmannen
Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till finansutskottet.
Andra behandling
2

En ny arbetsordning för Ålands lagting
Lagutskottets betänkande (LU 26/2010-2011)
Talmanskonferensens framställning (TMK 2/2010-2011)
Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen av det i betänkandet ingående förslaget till ny arbetsordning.
Diskussion.
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Ltl Olof Erland

Herr talman! Arbetsordningen är en ganska detaljerad tillämpningslag när
det gäller lagtingsordningen. Lagutskottet bemödade sig om att göra en noggrann behandling av innehållet i arbetsordningen och då kanske det var en
viss brådska på slutet så att vi skulle få det till lagtinget. Det gäller inte innehållet i arbetsordningen. Som jag sade senast så har högsta domstolen sagt
sitt om det första kapitlet om lagen som helhet och det förändrar inte betänkandet som vi har lagt fram. Däremot finns det i tre paragrafer felaktiga momentangivelser på de utlämnade momenten. Mitt förslag är att de här rättas i
originalet eller i justeringsutskottet. Det har ingen som helst betydelse för
substansen. Om någon vill veta mer så kan man ställa frågan här, annars kan
jag eller lagtingskansliets personal intyga om att det är rena teknikaliteter,
man kunde till och med kalla det korrekturfel.
Vicetalman Gunnar Jansson, replik

Herr talman! Vi har i det här lagtinget goda erfarenheter av justeringsutskottets exakta och kunniga hantering av de här sakerna. För egen del,
när jag har presenterat ärendet och försvarat det, så har jag fullt förtroende för att justeringsutskottet klarar av det dock så att jag föreställer
mig att justeringsutskottets arbete skulle underlättas av att utskottets
ordförande kunde nämna dessa tre paragrafer.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Det är 28 § 2 stycket, det står 4 mom. och det ska vara 4-5
mom. Justeringsutskottet kan notera det. 29 § sista meningen, det står
4-8 mom. likaså i framställningen, det ska vara 4-7 mom. I 81 § står det
lika som i framställningen, 81-85 det ska vara 83-85. Det här föranleds
av att vi hade lite olika system när vi justerade betänkandet. För min del
så räcker det till formellt sett om man i originalet i lagtingskansliet justerar de här sakerna och justeringsutskottet får i sin iver leta efter
andra fel som eventuellt kan finnas. Vi är inte perfekta någon av oss.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Det är ett stort arbete som nu tar slut och det är många som har
bidragit till det goda resultatet. Det som har hänt alldeles nyligen är att självstyrelsepolitiska nämnden har beslutat om att lagtinget ska göra en subsidaritetsinvändning. Det beslut som vi har gjort och det förfarande som vi tillämpar skickas idag till Stora utskottet i Helsingfors. Det är ett nytt instrument
för att politiskt påverka kommissionens slutgiltiga förslag till lagar. Eftersom
jag själv har varit en stor anhängare av subsidaritetsprincipen var det roligt
att få vara med om och göra det första testet med en subsidaritetsinvändning.
Den senaste rapporten är att Stora utskottet i Finland, alltså regeringen
och riksdagen, också har beslutat sig för att göra en subsidaritetsinvändning i
samma ärende och i stort sett på samma grunder. Det är inte några större
problem med det. Det som aktualiserar det är nästa reform av både lagtingsordningen och arbetsordningen och det är hur vi effektivt ska hantera EUärenden i lagtinget.
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Subsidaritetsinvändningen är bara en del i den flora av beslut som lagtinget borde ta ifråga om EU-akter av olika slag. Vi har sett under många år
de här beklämmande rapporterna om att det har varit ungefär mellan tre och
sex ärenden till lagtinget per år. Dessutom vet inte majoriteten av lagtinget
vilka ärenden det är för de går direkt till något specialutskott, i de flesta fall
har det varit frågan om näringsutskottet.
Lagtinget har ännu inte fullt ut tagit sitt ansvar för att försöka påverka EUpolitiken så att det beaktar de åländska förhållandena. Jag har ständigt påpekat att jag tycker att vi har en dålig modell. Min uppfattning är att det kanske
bäst lämpliga skulle vara att självstyrelsepolitiska nämnden skulle bli en sorts
EU-nämnd, som skulle ha det övergripande ansvaret för de här EU-akterna
och så att de faktiskt blir parlamentariskt behandlade. Det är inte bara regeringens sak att sköta de här frågorna. Det skulle också innebära att parlamentarikerna skulle vara tvungna att ta sitt ansvar. Nu är det lätt för många att
stå upp och säga att ja, ja EU kör över och de petar i detaljer. Med ett annat
förfarande där Ålands lagting, som parlament i högre grad skulle ta ställning,
måste man också ta ansvar och inte bara skylla ifrån sig. Jag hoppas att nästa
reform sätter igång ganska snabbt igen när det nya lagtinget träder till.
Vicetalman Gunnar Jansson, replik

Herr talman! Kollegan Sundbacks invändning är befogad. Vi har en ny
43 § i arbetsordningen som reglerar hur subsidaritetskontrollen ska utövas i praktiken. Man läser ur motiveringarna till denna 43 § emellertid
att ansvaret för subsidaritetsövervakningen förs i första hand av självstyrelsepolitiska nämnden, men att vi alla ledamöter här i kammaren
och utskott har initiativrätt i samma ärende, men själva ansvaret ligger
på nämnden och dess personal.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Ja, det är så jag tycker att det skulle vara ifråga om alla
EU-dokument där lagtingets inställning ska finnas. Det är en bra modell
och den ska vi utveckla.
Talmannen
Replikskiftet är därmed avslutat. Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs förslaget till arbetsordning
för Ålands lagting i sin helhet. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Föreläggs förslaget till arbetsordning för Ålands lagting för godkännande. Lagförslaget
är godkänt. Förslagets andra behandling är avslutad. Ärendets andra behandling är avslutad.
Andra behandling
3

Energi från förnybara energikällor
Näringsutskottets betänkande (NU 9/2010-2011)
Landskapsregeringens framställning (FR 20/2010-2011)
Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen av de i betänkandet ingående lagförslagen.
Diskussion. Ingen diskussion.
Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs de i framställningen ingående lagförslagen var för sig i sin helhet. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
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Föreläggs först förslaget till landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen
om främjande av användningen av biodrivmedel för transport för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 5 § landskapslagen om bostadsproduktion för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs slutligen förslaget till landskapslag om ändring av plan- och bygglagen för
landskapet Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Lagförslagens andra behandling är avslutad. Ärendets andra behandling är avslutad.
Andra behandling
4

Ändring av tobakslagen för landskapet Åland
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 16/2010-2011)
Ltl Åke Mattssons lagmotion (LM 5/2010-2011)
Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 39/2010-2011)
Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen av det i betänkandet ingående lagförslaget. Förslag om förkastande av lagförslaget upptas i samband med
ärendets tredje behandling då även beslut fattas i enda behandling av hemställningsmotionen.
Diskussion.
Ltl Danne Sundman

Herr talman! När man går till sängs efter en intensiv dag så reflekterar man
över vad som har sagts och gjorts under dagen. Igår kom jag att tänka på det
anförande som hölls från centerns sida, från utskottsmedlemmen Henry
Lindström. Ltl Lindström aviserade att man kommer att föreslå förkastande i
tredje behandling med hänvisning till att det borde vara en reservation, en
framställning med remissrunda osv. Hur kan man inte tycka att vi ska lagstifta på det här sättet? Hur kan man tro att en remissrunda kan visa något
annat än social- och miljöutskottets åsikt? Kan man tycka att det inte ska vara
otillåtet att langa tobak till ungdomar? Det blir mycket märkligt om man har
en sådan åsikt och samtidigt vill agera starkt för drogmissbruk.
Vi vet alla, vilket har sagts i det här ärendet, att tobaken gör att man bli
mer mottaglig för andra droger. Det är en ytterst viktig åtgärd som social- och
miljöutskottet förespråkar. Svårligen skulle jag tro att en remissrunda visar
något annat än att alla parter vill det här. Jag kan inte tänka mig att någon
kan ha någon annan åsikt. Det ska bli intressant att höra motiven, antingen
nu eller i tredje behandling till förkastande. Det är inga svårigheter och konstigheter heller som utskottet föreslår. Det är en väldigt redig lagstiftning, det
kan inte bli fel på något vis.
Jag ser ingen annan orsak än det att motionären, ltl Åke Mattsson, inte
bytte till centern utan bytte till moderaterna istället. Det blir en prestigeorsak.
Ja, jag kan inte se några andra orsaker, för sunt förnuft finns det inte bakom
att inte vilja ändra lagen på det här sättet.
Ltl Åke Mattsson, replik

Herr talman! Jag tackar för stödet inledningsvis. Vi ska hoppas att det är
andra orsaker som ligger bakom detta. Det känns lite fegt att inte godkänna detta på grund av att det inte har varit på remiss. Då kan man,
som jag tidigare har nämnt, tala om byråkrati. Jag vill återigen hänvisa
till att tobakslagen i Finland har 38 paragrafer för närvarande. Under de
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senaste fem åren har det i hela Finland varit 41 brott som har varit föremål för åtal. Det här är ingenting som rör gemene man så att det är en
lagstiftning som förändrar en livssituation. Det myndigheterna uteslutande gör är en attitydpåverkan, man vill visa på att det här är fel, man
vill försöka få bort det från gatan så mycket som möjligt. Här på Åland
kan man inte anmäla till polisen utan det är uteslutande ÅMHM som
kan föra detta till åtal. Det är väldigt svårt att föra det vidare. Det kommer inte att drabba så många enskilda utan det är bara för att visa att
det finns.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Jag är helt på samma linje som motionären, ltl Åke Mattsson. Det är väldigt viktigt att samhället visar den här attityden att det
här inte är okey. Därför ska det vara straffbart och därför ska vi ändra
lagen på det här sättet. Därför har social- och miljöutskottet skilt ut de
här bestämmelserna som är solklara. Det har man kommit till. Jag förstår inte hur man inte kan understöda det här, men det är klart att det är
tillåtet att inte understöda det här.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Henry Lindström, replik

Herr talman! Som jag uppfattade det när vi debatterade ämnet senast
torde ledamot Danne Sundman ha varit närvarande. Det är då märkligt
om han inte hörde vad jag sade eller om han inte ville höra vad jag sade.
Jag förklarade då att det inte är åtgärden som sådan, den tycker jag att
är bra, att man vidtar åtgärder mot tobaksrökning bland unga eftersom
det ofta är inkörsporten till annat, men den formella biten har jag invändningar emot.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Jag var här och jag lyssnade på ltl Henry Lindström och
det var just de orden som jag började bearbeta igår när jag skulle gå och
lägga mig. Jag förstår inte de formella invändningarna heller eftersom
det är så pass klara och tydliga förändringar som föreslås i motionen och
nu av utskottet. Alla oklarheter är ju borta och till och med den här
oklarheten som jag tog upp med unga försäljare har man eliminerat genom detaljmotiveringar. Det finns inte några svårigheter kvar. Jag kan
bara se prestigefrågan som orsak, det här handlar enbart om politisk
prestige. Ska man föra sådan politik att våra ungdomar ska drabbas av
politisk prestige på det här sättet? Jag ber att ltl Lindström och company
i centergruppen låter bli att föra det här till omröstning. Jag tycker att
det skulle vara värdefullt att vi tar den här ändringen enhälligt.
Ltl Henry Lindström, replik

Herr talman! Ska man då tolka det här förfarandet som nu förespråkas
att vi inte ska ha en sedvanlig lagstiftning med remissförfarande i olika
lagändringar. Det är ganska belysande hur processen har gått med den
här lagmotionen. Det har blivit väldigt stora förändringar och där har
man inte kunnat ställa i förhållande vad andra lagar säger.
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Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Visst ska vi det. I huvudsak ska lagframställningar komma
från landskapsregeringen med remissförfarande osv., men när det handlar om sådana här solklara fall, när det är lätt att överblicka, nog kan vi i
lagtinget motionera om lagmotioner och godkänna dem. Det har vi gjort
förut i betydligt större frågor, både symbolfrågor och sakfrågor. Det är
verkligen fint att vi ska kunna använda det. Det här är en åtgärd som
social- och miljöutskottet har skilt ut ur motionen för att vi tycker att det
är så viktigt. En remissrunda i det här fallet skulle absolut, det är jag helt
säker på, ge det resultatet, alla remissinstanser, oberoende av vem vi
frågar, skulle ha den här åsikten. Jag ber er ännu en gång, ta ert förnuft
till fånga, låt lagtinget ta den här ändringen enhälligt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Roger Jansson

Herr talman! När ärendet var till första behandling i måndags var jag frånvarande så jag vill säga nu vad jag borde ha sagt då. Det är så att arbetsgången i
utskotten är att man tar presidentframställningar först och sedan tar man
framställningar från landskapsregeringen och därefter brukar lagmotioner
också alltid försöka klaras av. På det sättet följer detta den principen.
Det som var problemet den här gången var att lagmotionen kom väldigt
sent, visserligen också i ett sådant skede att vi visste att landskapsregeringen
inte skulle komma med en motsvarande framställning, som lagmotionen talade om. Det som gjorde det ytterligare känsligt var att motionären just före
lagmotionen hade skrivits hade meddelat att han i samband med valet byter
parti. Vi förstod naturligtvis att det blev en partipolitisk känslig fråga.
Efter moget övervägande och diskussion i utskottet kom vi till att vi, vi
hade nu klarat av ÅHS-lagen, ett mycket stort arbete, hade en lucka. Vi hade
ett antal hemställningsmotioner som var betydligt äldre än den här, men vi
tyckte att vi hade varit duktiga när det gällde hemställningsmotioner och behandlat ganska många så på det sättet hade vi tid på ett par möten att behandla den här lagmotionen. Väl snabbt kom vi in på de synpunkter som
hade yppats i plenum i remissen och de problem som fanns med att lagmotionen innehöll flera frågor, som borde ha varit på remiss i samband med en
sedvanlig beredning. Som ledamoten Sundman just konstaterade har vi behandlat många lagmotioner här i lagtinget under årtionden och flera har blivit godkända eftersom man har ansett att det främst är politiska frågor, alltså
frågor som ska avgöras av oss, bedömas av oss och där remissen egentligen
inte har någon betydelse utan det är vår ställning som lagstiftare som gäller
just de frågorna.
Vi delade upp motionen i två delar. Vilka delar var sådana som absolut
borde vara på remiss och vilka delar var sådana som vi som politiker har ansvaret för. Man kunde ha kommit till det resultatet att det inte fanns någon
andra del, där vi politiker har ett sådant ansvar. Social- och miljöutskottet
gjorde bedömningen att ändringsförslagen i 4 och 4a §§ och 13 och 13b §§ var
av den arten det erfordras remiss och därför uteslöt vi dem från behandlingen
och vi föreslår dem inte godkända, medan försäljning av tobaksprodukter till
ungdomar under 18 år idag är förbjudet. Motionen föreslog en ändring i 2 och
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2b §§ att man också skulle förbjuda innehav och langning i praktiken, innehav och överlåtande.
Efter studier av den finska lagen så kom vi fram till att det är en fråga som
ligger på oss politiker. Det finns ingen remissrunda som kan hjälpa oss på
den punkten. Vi hörde vad ÅMHM och polisen tyckte i saken och för dem var
det inget problem. Viktigt för mig var också att vi hörde med ansvarig minister och ansvariga tjänstemän på landskapsregeringen och till den här
punkten hade de ingenting att invända. De tyckte att det var helt korrekt och
riktigt, medan de höll med oss om att de andra delarna erfordrade en remissrunda.
Jag blev lite förvånad när jag i slutbehandlingen av ärendet hörde att centergruppen på förhand, förrän vi var slutligt färdiga, hade haft ett möte där
man hade satt tummen ner. Varför det? Ja, ännu i denna dag vet jag inte.
Remissresonemanget håller inte i det här sammanhanget när det gäller de
här två paragraferna, 2 och 2b. Jag hoppas att lagtinget kan göra den här förändringen. Jag beklagar att man inte har kommit med en lagframställning
från landskapsregeringen i det här ärendet, men det behöver inte alltid göras
eftersom det finns aktiva lagtingsmän i lagtinget.
Ltl Harry Jansson, replik

Herr talman! Visserligen är jag gruppledare för centergruppen i lagtinget, så det är intressant att ledamot Roger Jansson är bättre informerad än jag. Det enda mötet jag har deltagit i där vi har diskuterat det här
är före lagmotionen var föremål för debatt i social- och miljöutskottet
där vi konstaterade att bland annat fängelsestraffsidan var alltför hård,
var det här faktiskt en lagmotion som man kunde godkänna. Den krävde
en bra beredning och behandling och där väcktes naturligtvis frågeställningen att bör inte den här typen av lagstiftning vara föremål för ett omfattande remissförfarande, där man även stämmer av huruvida det svarar mot annan lagstiftning. Om ledamot Jansson kan se något annat kan
jag inte bekräfta, tyvärr.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Det blev lite oklart för mig vad svaret innebar. Att vi skulle
införa fängelsestraff ingår inte i social- och miljöutskottets förslag. Det
är en ganska enkel åtgärd och obetydlig lagstiftning, men visar här lagtingets riktning i policyfrågan om unga personers rökande. Jag betraktar
det huvudsakligen som en signal från lagstiftarna att det inte ska vara
accepterat i samhället att ungdomar får tag på tobak, som är förbjudet
att sälja till ungdomar på annat sätt, via langning av vuxna eller via
andra. Allting i samhället behöver inte vara straffbart utan vi måste ge
moraliska riktlinjer i vår lagstiftning också. Det har vi många exempel
på.
Ltl Harry Jansson, replik

Herr talman! Jag tror att ledamoten uppfattade vad jag sade, dvs. det
var före behandling av hela motionen som vi nu förde en principiell diskussion. Jag tror att ledamoten noterade att ingen från centergruppen
har opponerat sig mot utskottets slutsatser och motiveringar så kanske
man ska vänta med att döma centergruppen tills vi har ett resultat av det
hela.
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Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Det gläder mig storligen, det senaste uttalandet om att vi
kanske i stor endräkt kan gå vidare.
Ltl Johan Ehn

Herr talman! Jag hade inte tänkt att jag skulle uttala mig i den här frågan,
men debatten gick i den riktningen att jag blev upplockad att göra det här nu.
Jag hör till dem som normalt sett har en ganska restriktiv inställning till förbud och liknande saker, men i det här fallet är frågan inte speciellt svår. Det
finns förbud mot försäljning, det här är bara ett ytterligare förtydligande. Jag
ser det inte i första hand som ett ytterligare förbud utan jag ser det som en
hjälp för föräldrar, olika typer av ledare inom fritidsföreningar och liknande,
som nu får ytterligare något att säga när man ska ta striden med ungdomarna
kring de här bitarna och det är någonting som är positivt.
Det som jag inte förstår i resonemanget, förutom att det är en principfråga
att man inte tar lagmotioner, är vem tusan man ska skicka det här på remiss
till. Vem ska svara kring frågan huruvida det här ska bli förbjudet eller inte
för ungdomar att inneha det här? Vem är det som ska ge den extra vägkosten
till oss för att vi ska ta ställning till för eller emot det? Jag upplever det helt
som en politisk fråga. Många av de andra sakerna som fanns i motionen från
början var helt klart på det sättet att man hade behövt föra ett betydligt mer
långtgående resonemang kring konsekvenser och hur man ska kunna efterleva osv.
Jag kan heller inte låta bli att konstatera att lagtinget har lite olika syn på
när man kan använda sig av att godkänna en motion eller inte. Det här lagtinget har åtminstone godkänt en motion, en lagmotion inlämnad av dåvarande frisinnade, nuvarande moderata lagtingsledamoten Roger Jansson.
Han lämnade en motion om ministerbeteckningen. Den kunde godkännas
utan att den gick på remiss. Jag vet att det liberala partiet hade en annan
åsikt i den frågan, men inte centern. Sedan har jag ett annat exempel som
lägger sig mer över på den liberala sidan. Under den förra perioden motionerade man om ändring av fornminneslagen. Den godkändes också av lagtinget utan remiss.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Liberalerna har en principiell inställning som kom till uttryck när det gäller ministermotionen. I lagutskottet var vi liberaler
också väldigt positiva till att man skulle göra ett försök. Det som skilde
oss åt var att vi ville att man skulle gå via lagberedningen därför att man
alltid kan se på formuleringar och upplägg osv. Man gör en kontroll. Vi
anser att lagberedningen är en viktig funktion i parlamentarismen, därför var de naturligt.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Jag kan förstå det principiella resonemanget, men jag konstaterar också att det principiella resonemanget förändras över tid. När
det gäller fornminneslagstiftningen var det också en mycket komplicerad fråga. Den gick att fatta beslut genom en lagmotion utan remissförfarande och det visade sig också att den om någon hade haft ett behov av
att göra ett remissförfarande. Där fanns det ett antal frågor som inte var
färdigt utredda. Det visade sig genom att vi fick den ytterligare ett varv
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till på bordet. Jag kan konstatera att den principiella inställningen förändras över tid.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Den principiella inställningen för vår del är att ärenden
som är av väsentlig natur bör lagberedas, bör gå via lagberedningen.
Lagtingsmotion är ett instrument och i det här fallet resonerar vi och
jag, även om jag inte tycker om tillvägagångssättet, pragmatiskt, dvs. liberalerna kommer att godkänna den del som är kvar av motionen för
det är någonting som är allmänt omfattat. Den är till nytta och det är ett
pragmatiskt synsätt när det gäller just det här.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Nu börjar jag konstatera att principen delas av såväl liberaler som moderater kring hur man gör det här. Jag har exakt samma
åsikt, som jag gjorde gällande här att när det gällde fornminneslagstiftningen var den helt tydligt sådan att den borde ha processats i lagberedningen, medan den här handlar om en förändring som inte vinner överhuvudtaget på ett remissförfarande. Vem, som sagt var, ska svara på
huruvida det här är rätt eller fel om inte vi politiker, eftersom det handlar om en politisk fråga.
Talmannen
Replikskiftet är därmed avslutat.
Vicetalman Gun-Mari Lindholm

Herr talman! Det är intressant att se hur ett parti, åtminstone av dem som
har uttalat sig, slingrar sig som en mask på en krok. Antagligen kommer det
partiet också att förlora den omröstning som vi kommer att ha i den här frågan. Det är väldigt onödigt att vi ska gå ut från den här salen och vara oeniga i
en sådan här väsentlig fråga. Jag hoppas verkligen att vi kan enas om att vi
gör bot och bättring i den här frågan. Att hänvisa till att man borde ha haft tid
för att ha den här frågan på remiss, är konstruktion som inte duger till för att
sälja den. Vem skulle i så fall vara remissinstansen, eller de remissinstanserna? Det skulle vara väldigt väsentligt att veta. Är det så att man anför det som
en orsak att inte idag kunna ta den, man anser att den nog är bra, men inte
idag, så vilken eller vilka är de remissinstanser? Jag vet att centern och liberalerna idag har fått ett mail från en intresseförening där man säger att vi är
en eventuell remissinstans och vi tycker att det här är okey. Den remissinstansen är med på tåget. Vem finns det ytterligare som ni vill fråga? Det är en
bra fråga som ni behöver svara på.
Ltl Gun Carlson, replik

Herr talman! Det är intressant det här, nu håller vi på med andra behandling idag, vid tredje behandling ska det avgöras. Det är mycket intressant att parti efter parti kommer upp och säger vad vi ska göra, vad
vi kommer att göra och vad vi inte kommer att göra. Ta det lugnt! Avvakta omröstningen, om den kommer.
Vicetalman Gun-Mari Lindholm, replik

Herr talman! Med anledning av det anförande som vi hörde i första behandlingen blev vi fundersamma och med de uttalanden som vi har hört
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idag från centerns lagtingsgrupp vill vi försöka trycka på så att ni ska
hänga med på det tåget som vi andra är på. Då kan vi eniga gå ut i den
här frågan. Därför. Är det så att man är för det så, halleluja, säg det då!
Talmannen
Replikväxlingen är därmed avslutad.
Ltl Carina Aaltonen

Herr talman! Det har verkligen skett en liten förändring sedan diskussionen i
måndags, då man fick en känsla av att det var fler som var emot än för. Det är
väldigt konstigt för redan för drygt ett år sedan, när den finländska tobakslagen trädde i kraft, så då kom också den parlamentariska drogkommittén med
uttalanden om att man ville att det här skulle genomföras också här på Åland.
I den parlamentariska referensgruppen finns alla partier representerade
och efter vad jag förstod så var alla medlemmar i referensgruppen överens
om att det här skulle vara en viktig åtgärd för att minska drogberoendet på
Åland. Därför var det också en orsak till varför socialdemokraterna lämnade
in en hemställningsmotion, där vi hemställde om att landskapsregeringen
skulle revidera den åländska tobakslagen och införa förbud mot innehav och
langning av tobaksprodukter till ungdomar under 18 år. Den här lämnades in
14 mars, sedan kom social- och miljöutskottet med sin lagmotion i juni. Det
är bra om vi kan vara överens i lagtinget innan vi avslutar den här sessionen,
att vi kan genomföra det här vid omröstningen nästa vecka.
Ltl Åke Mattsson, replik

Herr talman! Vi har kanske inte låtit tala så mycket om oss i den drogparlamentariska gruppen. Ett av det första ärendet som vi var överens
om var just lagstiftning som gäller tobaken. Det är ett led åt det hållet.
Den nämnda lagmotionen hade aldrig kommit så pass sent om det inte
var så att vi hade förväntat oss att det eventuellt skulle komma en lagmotion. Vi ville invänta den finska lagstiftningen, för det fanns vissa saker som man inte omfattade i grundlagsutskottet. Det visade sig mycket
riktigt att landskapsregeringen hade rätt att man inte kunde förbjuda
tobaksrökning i enskilda personbilar t.ex., så det var bra att avvakta. Sedan har lagmotionen varit helt i linje med den finska lagstiftningen. Diskussionen här på Åland är att våra barn är lika värdefulla som barnen på
andra sidan Skiftet, så därför borde vi kunna ta den här ganska rakt av.
Med den här lilla ändringen kan vi ta den.
Talmannen
Replikväxlingen är därmed avslutad.
Ltl Henry Lindström

Herr talman! Den reservation som jag gjorde med anledning av utskottsbehandlingen har fått mycket uppmärksamhet och det är fortsättningsvis på det
sättet. Det som gör mig lite bekymrad är att om flera ledamöter än ltl Danne
Sundman har svårt att sova på grund av att jag i första behandling aviserade
att jag kommer att föreslå ett förkastande i tredje behandlingen. Efter de diskussioner som har varit så kan jag redan nu avslöja att jag inte kommer att
föreslå förkastande i tredje behandling. Om det är någon annan som gör det
kan jag inte garantera det. Jag hoppas att alla på det sättet kan få en god nattsömn.
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Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! En klok karl ändrar åsikt, en dålig aldrig. Tack! Ledamot
Lindström är en klok karl i det här fallet och jag kommer att sova jättebra i natt. Tack!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson, replik

Herr talman! Jag tackar för det stödet för det fragment som är kvar av
min lagmotion. Det är bra att vi kan få igenom det lilla. Ledamot Lindström var mycket noga med vad andra hade sagt i utskottet, men man
ville godkänna motionen och vi hade inte tid att föra den tillbaka till
gruppen och diskutera vidare. Det var det enda valet vi hade då i utskottet. Kanske man inte har ändrat sig personligen, men det var ett tydligt
budskap. Tack!
Ltl Henry Lindström, replik

Herr talman! Det gemensamma målet för oss allihopa är att vi kan bidra
till minskad tobaksrökning bland unga. På det sättet kanske vi alla kan
dra vårt strå till stacken.
Talmannen
Replikväxlingarna är därmed avslutade. Begäres ordet?
Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i betänkandet i
sin helhet. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av tobakslagen för godkännande. Lagförslaget är godkänt i andra behandling!
Lagförslagets andra behandling är avslutad. Ärendets andra behandling är avslutad.
Andra behandling
5

Erkännande av yrkeskvalifikationer
Kulturutskottets betänkande (KU 6/2010-2011)
Landskapsregeringens framställning (FR 27/2010-2011)
Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen av det i betänkandet ingående lagförslaget.
Diskussion. Ingen diskussion.
Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.
Föreläggs först förslaget till landskapslag om erkännande av yrkeskvalifikationer för
godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Lagförslagens andra behandling är avslutad. Ärendets andra behandling är avslutad.

Föredras
6

Föglötunnelns eventuella förverkligande
Landskapsregeringens svar
Ltl Anders Erikssons enkla fråga (EF 31/2010-2011)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum.
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Föredras
7

Framtida användning av Naturbruksskolan
Landskapsregeringens svar
Ltl Anders Erikssons enkla fråga (EF 32/2010-2011)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum.

Föredras
8

Kraftnät Ålands AB:s ägarstruktur
Landskapsregeringens svar
Ltl Barbro Sundbacks enkla fråga (EF 28/2010-2011)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum.

Föredras
9

Ungdomspolitisk handlingsplan
Landskapsregeringens svar
Ltl Carina Aaltonens enkla fråga (EF 29/2010-2011)
En enkel fråga ska läsas upp av frågeställaren och efter det ger lantrådet eller därtill utsedd 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

Tack, herr talman! I januari 2011 diskuterade Ålands lagting tillsammans
med inbjudna ungdomar regeringens meddelande nr 1/2010-2011 landskapsregeringens ungdomspolitik. I programmet för år 2009-2012 lovar regeringen att tillsätta en ungdomskommitté bestående av representanter för regeringen, förvaltningens avdelningar och Ungdomsrådet. Ungdomskommitténs
uppgift är att bereda handlingsplaner parallellt med landskapsregeringens
budgetarbete.
Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga: Har ungdomskommittén berett en handlingsplan parallellt med landskapsregeringens
budget för 2012?
Vicelantråd Britt Lundberg

Herr talman! För tre, snart fyra veckor sedan, hölls ett uppskattat ungdomsparlament på Åland. Slutsatsen av diskussionerna därifrån sammanställs som bäst. När det är färdigt sammanställt så avser vi att lyfta in frågeställningarna i landskapsregeringens budgetseminarium. På så sätt kommer
synpunkterna från ungdomarna att lyftas och tillgodoses i den mån det är
möjligt.
Herr talman! För första gången någonsin förde landskapsregeringen den
här perioden ett meddelande om ungdomspolitik till Ålands lagting. I processen att ta fram det kunde vi konstatera att det finns mycket övrigt att önska
gällande kunskap inom förvaltningen inom ungdomspolitik. Eftersom kunskapen är bristfällig har diskussionerna och bedömningen ur ungdomsperspektiv inte prioriterats. För att höja ungdomspolitikens profil inom förvaltningen, föreslog därför landskapsregeringen att en ungdomskommitté skulle
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tillsättas. I den skulle en tjänsteman med särskilt ansvar för ungdomsfrågor
inom varje politikområde, dvs. en tjänsteman från varje avdelning sitta.
Under den här mandatperioden har ungdomar från samtliga partier varit
med och sammanställt ett ungdomspolitiskt program. För att undvika att
detta program, denna viljeyttring, med representanter från alla partiers ungdomar, gör landskapsregeringen varje år ett systematiskt verkställande av
programmet genom en handlingsplan. I årets handlingsplan är fokus på att
arrangera ett ungdomsparlament och efter det tillsätta ett Ungdomsråd. På
vilket sätt och hur det ska vara sammansatt har diskuterats vid ungdomsparlamentet.
Vidare ska utbildning ordnas för vår förvaltning och där kommer särskild
fokus att vara på ledare inom vår egen förvaltning, men också inom kommuner och skolan. Vi måste få ledare att förmedla att ungdomar är en resurs så
att det avgörande arbetet ska bli gjort, för att det ska bli ungdomspolitik och
för att det ska bli en utveckling. Finns det inget intresse hos ledningen kommer det inte heller att gå vidare inom förvaltningarna. Det behövs en utbildningsinsats innan ungdomskommittén kommer att fungera fullt ut. Ungdomarna har även uttryckt intresse att vara med via Ungdomsrådet när helheten med ungdomskommittén ska utformas. Allting är inte klart på en gång,
men arbetet tar säkra kliv framåt och vi har en tydligt upplagd strategi. Arbetet ska bli bra, men det får inte bli ett hastverk.
Ltl Carina Aaltonen

Herr talman! Det är väldigt fina målsättningar som vicelantrådet Lundberg
räknar upp. Målsättningarna i det ungdomspolitiska programmet är bra när
man redan på första sidan säger att man vill ge ungdomar reella möjligheter
till påverkan och delaktighet och att det ska tas till vara som en samhällsresurs. Det är bra, men om man inte tillsätter resurser för att verkligen kunna
genomföra det som man vill? Ungdomskommittén skulle redan vara tillsatt,
det här är ett program som kom ut och skulle gälla 2009-2012. Det är inte så
väldigt lång tid kvar och jag hade förväntat mig att man redan inför det här
budgetarbetet, som gäller 2012, skulle ha en tjänsteman från varje avdelning
plus representanter från ungdomsrådet, med i det här arbetet.
Vicelantrådet Britt Lundberg

Herr talman! Det är egentligen inget särskilt ambitiöst mål med ungdomspolitiken utan helt naturliga mål, som borde ha uppfyllts för länge, länge sedan
med ett strategiskt arbete med tillräckligt många beslut och där ungdomarna
verkligen tas till vara. Där har vi varit noga nu att inte rusa iväg och göra
någonting utan att ungdomarna ska få vara delaktiga. Ungdomarna har velat
ha sitt parlament först själva. De vill också vara med i utformandet av ungdomskommittén. Jag tror inte heller att det är så stort värde i att tillsätta en
ungdomskommitté utan att de som är här har den här kunskapen om ungdomspolitiken. Det är ett eftersatt område så det behövs mera kunskap om
det. Det säger ungdomarna och det säger de som jobbar inom förvaltningen
med ungdomspolitik. Den slutsatsen förlitar jag mig på.
Det är väldigt viktigt att vi bejakar ungdomarna nu och att det inte bara bli
tomma ord. Vi ska lyssna på ungdomarna och inte skapa någonting bara för
att vi ska skapa någonting. Det ska se snyggt ut vid ett visst datum eller liknande. Jag tänker att vi har haft en väldigt ödmjuk hållning i den här frågan
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och tar tag i den, äntligen, nu, det skulle vi ha behövt göra för länge, länge sedan.
Det är också bra att vi fick ihop ett ungdomsparlament. Det gick inte att få
ihop det under hela fyraårsperioden under förra regeringen fast vi försökte.
Vi har fått ihop det nu, vi har värdefulla slutsatser att ta ifrån det. Vad är då
viktigare än att ta tillvara dem i budgetbehandlingen nu? Att gråta över att
tjänstemännen inte har haft den kunskapen med sig, de skulle ändå inte ha
haft ett ungdomsparlament att förlita sig på. Vi har följt den tågordning som
ungdomarna har önskat.
Resurser, det skulle vi förstås alla vilja ha, men det vet vi att är begränsade
och vi får prioritera varje dag.
Ltl Carina Aaltonen

Herr talman! I ungdomars värld måste man ha lite tempo på. De är inte kvar
på Åland alltför länge, de som är engagerade och aktiva kanske idag. De försvinner på väg till studier utanför Åland många av dem. Man behöver nog ha
ett bra tempo på. Det var ändå i januari som diskussionen hölls här i lagtinget
tillsammans med åländska politiker. Det var ett bra initiativ av ledamoten
Barbro Sundback att vi skulle hålla diskussionen i lagtinget.
Vi har flera ungdomar som är politiskt intresserade på Åland än på väldigt,
väldigt länge. Det är fler unga än någonsin som ställer upp både i lagtingsoch kommunalval. Det finns ett starkt engagemang hos ungdomarna. Ungdomsparlamentet var väl besökt och engagerande. De flesta politiska partier
tar ungdomsfrågorna på allvar, de flesta av dem, men tempot hos landskapsregeringen är lite för långsamt. Vi ser i det politiska programmet att man behöver ha en ungdomskonsulent som är anställd på 100 procent, det är 60
procent idag. Det behövs, precis som vicelantrådet sade, sättas resurser till.
Hur mycket resurser är man beredd att komma in med till budgeten för nästa
år?
Vicelantrådet Britt Lundberg

Herr talman! Jag skulle väldigt gärna vilja öka den till 150 procent för det
finns väldigt mycket att göra här, men det finns inte resurser. Jag mottar
gärna ett förslag från ltl Carina Aaltonen, eftersom det för varje tjänst som
utökas ska det tas bort någonting. En halv tjänst ska tas bort. Däremot har vi
sett att det här är precis som med jämställdheten och andra viktiga politikområden, områden som alla borde ha insyn i och kunskap kring.
När det gäller tempot så förslagen har vi, nu gäller det att sammanställa
dem och se i vilken mån vi kan föra in dem i budgeten. Det arbetet pågår. Jag
delar ledamot Aaltonens iver och jag har också drivit den här frågan kommunalt. Jag hoppas också att ledamot Aaltonen och de andra kollegorna här håller upp tempot när det gäller att få med ungdomarna i kommunstyrelsearbetet och i fullmäktigearbetet. Det huvudsakliga ungdomsarbetet i praktiken
åligger kommunerna, medan vi har ett mera övergripande ansvar där vi
uppmanar kommunerna att se till detta. Här finns det en möjlighet för alla
ledamöter att driva på med tempo och kanske visa resultat väldigt snabbt och
förhoppningsvis som senast till nästa budget. Vi har material för tre veckor
tillbaka där ungdomar har lagt ner massor av tid med att komma med förslag
som vi kommer att ta tillvara i budgeten.
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Ledamot Aaltonen föreslår här att kommittén skulle ha en handlingsplan
till en budget. Ett så formaliserat och byråkratiskt system har vi inte tänkt
utan det ska vara ett arbete där man i varje beslut tar fram och manar på att
se att ungdomar finns med. Handlingsplanen ska vara utgående från det
ungdomspolitiska programmet, en årlig handlingsplan. Det beslutet tog vi i
januari så det finns och där finns ungdomsparlamentet och utbildningen
med. Utbildningen har vi inte hunnit med, så den kommer att bli nu. Man
tyckte inte att det var ändamålsenligt heller att ge utbildning mitt i sommaren. Utbildningen kommer att komma nu så småningom bara den hinner bli
planerad.
Jag delar ivern, men allt kan inte göras på samma gång utan allt måste göras metodiskt. Det tar också tid att lyssna på ungdomarna, de har inte heller
möjlighet att sammankomma precis hela tiden. De har också ett viktigt arbete, nämligen ett skolarbete, att sköta.
Talmannen
Landskapsregeringens svar antecknas till kännedom. Ärendet är slutbehandlat.
Föredras
10

Sänkt promillegräns
Landskapsregeringens svar
Ltl Carina Aaltonens enkla fråga (EF 30/2010-2011)
Samma förfarande gäller som vid föregående ärende.
Ltl Carina Aaltonen

Herr talman! Den 29 september 2010 godkände en majoritet i lagtinget (21
ledamöter av 30) min hemställningsmotion om att promillegränsen på Åland
skulle sänkas från 0,5 till 0,2 promille. Detta skulle vara en åtgärd av flera för
att ändra attityder och göra trafiken tryggare på de åländska vägarna. I debatten utlovade trafikministern en lagändring som skulle genomföras inom
denna mandatperiod.
Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga: När kommer lagframställningen om sänkt promillegräns?
Minister Veronica Thörnroos

Herr talman! Jag vill tala om att landskapsregeringen och jag i egenskap av
trafikminister, har tagit den uppmaning som det samlade lagtinget gav på
allra största allvar. Lagberedningen har arbetat fram ett remissförslag. Remissförslaget har sänts ut och svarstiden var satt till den 15 augusti. Därutöver har det begärts kompletterande uppgifter från en av de berörda. Lagframställningen är således färdig att leverera till lagtinget och det blir det följande
lagtinget som får ta den färdiga framställningen och föra fram den.
Ltl Carina Aaltonen

Herr talman! Jag tackar verkligen minister Veronica Thörnroos och hoppas
att hon kan förklara om det också innefattar en sänkning av gränsen på grovt
rattfylleri till 0,8 promille. Det här har varit något som trafikministern själv
har sagt att skulle vara en viktig åtgärd.
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Minister Veronica Thörnroos

Herr talman! Jag läser ur den framställning som kommer att lämnas till lagtinget under nästa mandatperiod: ”Landskapsregeringen föreslår att trafikbrottslagen ändras för att främja trafiknykterheten. Enligt förslaget bör
gränsen för straffbar alkoholpåverkan i trafiken sänkas från en blodalkoholhalt på 0,5 promille till 0,2 promille och gränsen för grovt rattfylleri
sänkas från 1,2 till 1,0 promille.”
Talmannen
Landskapsregeringens svar antecknas till kännedom. Ärendet är slutbehandlat.
Föredras
11

Gullåsens inomhusluft
Landskapsregeringens svar
Ltl Barbro Sundbacks enkla fråga (EF 33/2010-2011)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum.

Remiss efter bordläggning
12

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
13

Ändring av trafikbrottslagen för landskapet Åland
Ltl Åke Mattssons lagmotion (LM 6/2010-2011)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkännes? Godkänt.
Diskussion.
Ltl Åke Mattsson

Tack, fru talman! Det här är alltså ett förslag till ändring av trafikbrottslagen
för landskapet Åland. Det gäller en lagmotion där jag föreslår att gränsen för
rattfylleri sänks från nuvarande 0,5 promille till 0,2 promille. Det betyder
alltså att man har minst 0,01 milligram i utandningsluften. Om man har det
kan man alltså dömas för rattfylleri till böter eller fängelse i högst sex månader.
Det här är ingen stor förändring utan det är bara siffrorna som har ändrats
i paragrafen. Det är nästan ett år sedan som vi här i lagtinget hemställde om
att få den här ändringen till stånd och det är ingen stor förändring, det är
inget stort lagpaket som man ska processa med. Vill man ha den ändringen så
går den att göra på en kafferast. Det här gick att göra på en kafferast, det gick
väldigt snabbt att få till det här.
Det finns också en enighet till det här, i lagtinget ställde sig alla bakom
den. Nu inser jag att det inte finns tid längre att göra någonting åt det här,
men det kan vara bra att ge den intentionen som vi har, ett positivt bemötande, och återigen vilja visa härifrån att vi inte vill ha fulla människor köra
omkring på vägarna.
Det har också klagats på att den parlamentariska referensgruppen inte har
tagit initiativ, vilket de facto vi har gjort. Vi har inte gått ut med stora pressmeddelanden, utan vi har hela tiden jobbat mot landskapsregeringen. I det
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här fallet nöjde vi oss inte bara med att arbeta på ett vanligt sätt utan vi tillställde landskapsregeringen en skrivelse enligt följande: ”Den av landskapsregeringen tillsatta parlamentariska referensgruppen för alkohol- och narkotikafrågor har vid sitt möte den 17.8.2010 sammanställt sina diskussioner
kring promillegränsen för rattfylleri på Åland. Det konstaterades att den
parlamentariska referensgruppen är eniga i frågan att promillegränsen för
rattfylleri bör sänkas till 0,2 promille. Gruppen önskar nu med detta initiativ informera landskapsregeringen om detta ställningstagande. I gruppen sitter representanter för samtliga partier. Det här var alltså 17.8.2010
som vi tog initiativet. Det finns en enhet i det här och jag hoppas att också
kommande landskapsregering tar till sig initiativet.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Det som ledamoten Åke Mattsson nu för fram återfinns i den
beredning som nästa lagting kommer att få ta ställning till. Det är inte
fel att lägga en lagmotion i det här ärendet, självklart är det parlamentsledamöternas rättighet att uttrycka sina åsikter, men det känns kanske
lite som att slå in öppna dörrar att lägga fram den här och nu.
Ltl Åke Mattsson, replik

Fru talman! Det kan hända, men att slå in öppna dörrar. De här dörrarna har varit öppna i ett års tid och det har inte kommit någon leverans
genom dem. Svaret har varit att lagframställningen ligger klar bara att
sätta i kraft. Beskedet har kommit månad efter månad och det har
kommit långt hit. Jag tog reda på att under minister Runar Karlssons tid
fanns det i princip en lag klar bara att träda i kraft och det har inte
kommit någon leverans, så det var därför vi tog den här. Jag vet inte om
det finns skäl att kritisera om man tar det här initiativet. Däremot har
den på grund av fördröjningar i parlamentet blivit liggande onödigt
länge, annars hade det också funnits möjlighet att processa den här och
ta den.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Jag accepterar den förklaringen från ledamot Åke Mattsson,
men jag vill också vara väldigt tydlig med att säga att det inte finns någon fördröjningsmekanism, det finns ingen som medvetet har försökt
förhala eller försökt fördra någonting. Jag skulle absolut vilja påskina att
jag och även den tidigare trafikministern nog har försökt föra fram
ärendet, men det tar tid och de resurser som har funnits på lagberedningsenheten kan jag inte styra och ställa med. Man får vackert ställa sig
i kö och när det finns ledig tid får man börja arbeta med det. Så ser verkligheten ut.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack fru talman! Det var glädjande att höra att ministern och jag var
eniga i frågan. Det är ett ärende som kanske inte behöver prioriteras,
men lyftas fram och föras vidare.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Olof Erland

Fru talman! Jag är tvungen igen att beröra ltl Åke Mattssons förfarande och
undanber mig redan nu kommentarer om mobbning av det här. Det är allvarliga saker. Ledamot Åke Mattsson raljerar om att man gör det här på en kafferast, tidigare sade han att det var så bra med lagmotioner för då behövs ingen byråkrati. Drar man det här till sin slutsats behöver vi ingen landskapsregering i den meningen att vi har lagberedningen. Vi behöver inget lagsystem
för här kommer man in och lämnar sin motion och säger att det här vill jag ha
gjort.
Det må vara hänt att man har lagmotioner, det är ett instrument som vi ska
använda, men jag vill påminna om att en motion om promillegränsen behandlades i lagtinget för inte så länge sedan. Jag i vår grupp försökte förankra
motionen och försökte tala för kompromiss för att vi skulle få en bred enighet
och det fick vi till slut. Jag tror att det var ett 20-tal ledamöter som var för det
här. Jag ska inte säga mer i det fallet. Det var inte alla i gruppen som hjälpte
till.
Fru talman! I det här fallet räcker det med det.
Talmannen
Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till lagutskottet.
Remiss
14

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
15

Tillämpningsdirektiv för avlastningsstöd
Vtm Gun-Mari Lindholms hemställningsmotion (HM 36/2010-2011)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Godkännes? Godkänt.
Diskussion.
Vtm Gun-Mari Lindholm

Herr talman! Det här är en motion som jag anser att är tänkt att den skulle
åtgärdas. Nu är det så att social- och miljöutskottet säkert inte kommer att ha
ett möte och behandla den här och den kommer säkert inte att gå igenom under nästa vecka, men när jag läste det här ärendet och skrev om den här problematiken, som rör väldigt många familjer och anhöriga till personer med
behov av någon form av avlastningsstöd. Det är ett verkligt bekymmer för
familjerna och de anhöriga. Någonting måste göras, men jag förstår att det
inte blir under den här mandatperioden. Det här är någonting som vi har lyft
in i vårt valprogram, som vi kommer att arbeta med under nästa mandatperiod.
Det skulle vara väldigt, väldigt viktigt att man fick tillämpningsdirektiv om
hur man ska hantera problematiken. Idag är det så att om man bor i Hammarland så hanteras man på ett sätt och om man bor i Saltvik hanteras man
på ett annat sätt. Så ska det naturligtvis inte vara. Det ska inte vara avhängt
av om kommunens socialnämnd anser att det finns ett reellt behov eller att
man har pengar för det här ändamålet i kommunen. Det ska inte finnas den
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möjligheten utan det ska finnas en lagstiftning som är väldigt enkel för var
och en att förstå sig på och det ska också finnas tillämpningsdirektiv från
landskapsregeringens sida.
Vi har ytterligare från vår sida sagt att det här är någonting, som man
borde sätta rakt under landskapsregeringen. Det här är ett sådant område där
det rör specialomsorgen och den borde ligga direkt under landskapsregeringen i en myndighet, så att alla ärenden hanteras på ett och samma sätt. Det
finns andra områden, barnskydd och missbrukarvård finns t.ex., som också
borde höra hemma där. Den är i rätt riktning också för dem som vill att det
ska finnas bara två kommuner i fortsättningen på Åland. Det här är något
som är väldigt väsentligt, att var och en som är berörd av någon serviceform
inom det här området vet vad man har för rätt och att man ska ha samma rätt
oberoende var man bor.
Talmannen
Begärs ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till social- och
miljöutskottet.
Remiss
16

Försök med havsbaserad solenergi
Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 27/2010-2011)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Godkännes? Godkänt.
Diskussion.
Ltl Danne Sundman

Herr talman! Det finns ett kärnkraftverk som är tillförlitligt och säkert och
som är ursprungsenergikällan - solen. Att direkt omvandla solens strålar till
el är den enklaste vägen utan omvägar via organismer som blir till olja som
förbränns, träd som skördas och eldas eller genom vind- och vattenkraft eller
andra energiformer. Solenergisystem utvecklas i snabb takt och marknadsetableringen börjar bli god. Ett problem för solenergin är dock den stora yta
som krävs för solcellerna om solenergin ska tillvaratas i stor skala och matas
in på elnätet.
Denna yta tränger undan natur eller bosättning och är sålunda inte hållbar
att etablera i stor skala på Åland. Där det däremot finns stora ytor som är tillgängliga är på sjöar och på havet. Skulle man utveckla solceller, som flyter
och klarar av förhållandena till havs, skulle det möjliggöra storskalig etablering av solenergi på Åland. Marknaden för tekniken skulle vara enorm och
bara i Finland finns en stor potential i alla insjöar.
Förutom att forska kring själva konstruktionen och etablerandet, borde
man också undersöka hur havsmiljön påverkas av detta. För att möjliggöra
ett försöksprojekt borde landskapsregeringen få tillstånd ett forskningsprojekt i samarbete med Högskolan på Åland, näringslivet och de organisationer
som sysslar med alternativ energi. För denna typ av forskning torde det inte
heller vara svårt att få extern finansiering.
Herr talman! När jag i våras hade förmånen att besöka Israel råkade jag
träffa en person, en israel boende i USA, som har ett stort företag som sysslar
just med solenergi. Personen var något kontroversiell i Israel eftersom han
hade åsikten att Israel kunde sköta närmare hälften av sin elproduktion med
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solfångare. I Israel finns det öken som kunde tas i användning och det finns
också militärstrategiska fördelar med solenergi, som inte är så känslig osv.
Jag diskuterade med personen och han sade att han hade ett försöksprojekt just med att etablera solceller i havet, i en pool för tillfället förstås. När
jag började fundera på diskussionen vi hade, så tror jag att det kunde vara
med den tekniken som här tas fram som ett alternativ för åländsk energiproduktion. Det finns många tusentals kvadratkilometer hav som är lämpad för
den här tekniken i Norden som kunde tas i anspråk om den här tekniken visar sig möjlig att framställa. Det här skulle vara någonting att titta på och
Åland kunde bli ett försöksområde och sedan kunde det här exporteras till
andra delar av världen också.
Med hänvisning till det ovanstående föreslår jag att lagtinget hemställer
om att landskapsregeringen initierar ett forskningsprojekt angående sjö- och
havsbaserade solenergikraftverk i samarbete med näringslivet, Högskolan på
Åland och organisationer inom området för alternativ energi.
Talmannen
Begärs ytterligare ordet? Diskussion är avslutad. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.
Remiss
17

En åländsk nationalpark
Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 6/2010-2011)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid något senare plenum.

Remiss
18

Nationalfond för natur- och kulturarv
Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion (HM 44/2010-2011)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid något senare plenum.

Remiss
19

Specialutbildning inom äldreomsorgen för inflyttade
Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 47/2010-2011)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet. Godkännes?
Godkänt.
Diskussion.
Ltl Carina Aaltonen

Herr talman! Den här motionen är från mitten av mars så det är ett tag sedan
och det har hänt en hel del med integrationsfrågorna på Åland. Igår presenterades bl.a. en utredning om integrationen på Åland som Ålands mångkulturella förening hade varit huvudman för. Där finns det ganska många intressanta frågeställningar, som också stöder de här tankarna som finns i min
hemställningsmotion, som handlar om specialutbildning inom äldreomsorgen för inflyttade.
Enligt forskning vet vi att inflyttade med annat modersmål än svenska lär
sig svenska tre gånger snabbare om de vet att språkutbildningen leder till att
de kan få ett arbete efter avslutad kurs. Många av dem som studerar på Medis
Svenska för inflyttade, skulle enligt deras egen utsago i framtiden gärna vilja
arbeta inom omsorgen och i synnerhet inom äldreomsorgen.
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Min motion bygger på att man tar fram ett projekt tillsammans med AMS,
Medis och Ålands vårdinstitut, där de studerande, samtidigt som de lär sig
svenska, skulle få praktik och teoretiska kunskaper och på sikt kunna avlägga
en närvårdarexamen. Det här skulle vara ett pilotprojekt för att erbjuda utbildning beträffande språk och omsorg till nyinflyttade med annan språkbakgrund än svenska.
När man tittar i omvärlden vad man har gjort, t.ex. i Sverige, så vet man att
i den kommun där man har lyckats allra bäst med integrationen är där de inflyttade direkt får arbete. T.ex. i Gnosjö, där har man inte haft något större
problem med integrationen i och med att de nyinflyttade som kommer dit, direkt får ett arbete och de har möjlighet att få lära sig svenska språket på arbetsplatsen. Annars har man en sådan strategi i Sverige att först ska man gå
på svenska kurs och sedan ska man få ett jobb. Det tar ungefär sju år för en
nyinflyttad i Sverige att få ett arbete. Det är ingen bra politik. Naturligtvis är
man mer motiverad att lära sig språket om man får en yrkesutbildning och att
man har ett jobb som kanske väntar.
Det som också behövs i anslutning till det här projektet är mentorer som
kan hjälpa de inflyttade, berätta vilka möjligheter som finns. Det här skulle
vara bra för både män och kvinnor, men i synnerhet kvinnor. Starka kvinnor
är ofta nyckeln till lyckad integration.
Ltl Ulla-Britt Dahl, replik

Herr talman! Jag tycker att det låter väldigt intressant och med tanke på
de stora pensionsavgångarna behöver vi verkligen tänka på att vi har utbildat folk. Det här kommer naturligtvis att ta lite tid, men jag vet också
att man idag lite gruvar sig inom äldreomsorgen att det här med språket
är väldigt viktigt. Många gånger när man blir äldre och kanske lite dement går man tillbaka till sitt modersmål. Nu har man ganska många
som pratar finska och det blir svårt inom äldreomsorgen att förstå det
här om man inte är duktig på språket. Flera språk kommer in här, vi ska
vårda flera äldre med flera språk så det är viktigt att vi får invandrare in
i äldreomsorgen, för att man också språkmässigt ska kunna klara av de
äldre i fortsättningen.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Herr talman! Jo, det är precis som ledamot Dahl säger. Det som är beklagligt är att man i förprojekteringen av integrationsrapporten som heter Knutpunkt Åland, är att man säger att många har upplevt det svårt
att bli antagna till utbildning, bl.a. inom vårdbranschen på Åland. Utmaningen är just att man har bristande kunskaper i svenska och så har
man för lite tid att studera. Skulle man göra det här som en kombination, med väldigt mycket praktik och teori och lära sig språket samtidigt
som man lär sig ett yrke, att bli närvårdare, specialiserad på barn och
unga eller äldre, skulle man verkligen kunna slå två flugor i en smäll,
som jag ser det. Det tror jag att Åland och hela omsorgssektorn skulle
vinna på.
Talmannen
Replikväxlingen är därmed avslutad. Begäres

ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till kulturutskottet.
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Plenum slutar
Nästa plenum hålls 26.9 kl. 13.00 Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 16.59).
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Plenum börjar
Närvaroregistrering 28 ledamöter är närvarande.
Om ledighet från dagens plenum anhåller lagtingsledamoten Fredrik Karlström på
grund av privata angelägenheter och lagtingsledamoten Carina Aaltonen på grund av
sjukt barn. Beviljas.
Meddelande
Plenum kommer att hållas onsdag och fredag denna vecka. På onsdag klockan 13.00
hålls en frågestund och plenum klockan 14.00. På fredag börjar plenum klockan 09.30.
I onsdagens frågestund deltar från landskapsregeringens sida: Lantrådet Viveka Eriksson, minister Roger Eriksson, minister Mats Perämaa, minister Torbjörn Eliasson och
minister Veronica Thörnroos.
De lagtingsledamöter som önskar ställa en fråga ska meddela detta till lagtingets kansli
senast onsdag klockan 12.00.
Ytterligare meddelas att självstyrelsepolitiska nämnden har måndagen den 19 september 2011 upptagit ärendet kommissionen 2011/370 slutlig version med förslag till Europaparlaments och rådets direktiv om energieffektivitet och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG till prövning. Nämnden ansåg att förslaget till direktiv strider mot subsidiaritetsprincipen och beslöt att tillställa riksdagens stora utskott
ett brev i ärendet. Antecknas.
Tredje behandling
1

En ny arbetsordning för Ålands lagting
Lagutskottets betänkande (LU 26/2010-2011)
Talmanskonferensens framställning (TMK 2/2010-2011)
I tredje behandling kan lagtinget antingen anta förslaget sådant det godkänts vid andra
behandlingen eller att förkasta det. Först tillåts diskussion och efter det föreläggs förslaget för antagande.
Diskussion. Ingen diskussion.
Förslaget till arbetsordning för Ålands lagting föreläggs för antagande i tredje behandling. Begärs ordet?
Lagtinget har i tredje behandling antagit förslaget. Förslagets tredje behandling är avslutad.
Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion.
Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.
Ärendet är slutbehandlat. Därmed är behandlingen av det totalreviderade regelverket
för lagtinget avslutad.
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Tredje behandling
2

Energi från förnybara energikällor
Näringsutskottets betänkande (NU 9/2010-2011)
Landskapsregeringens framställning (FR 20/2010-2011)
I tredje behandling kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid
andra behandlingen eller att förkasta förslaget. Först tillåts diskussion och efter det föreläggs lagförslaget för antagande.
Diskussion. Ingen diskussion.
Föreläggs landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om främjande av
användningen av biodrivmedel för transport för antagande i tredje behandling. Begärs
ordet?
Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är
avslutad.
Föreläggs landskapslagen om ändring av 5 § landskapslagen om bostadsproduktion för
antagande i tredje behandling. Begärs ordet?
Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är
avslutad.
Föreläggs landskapslagen om ändring av plan- och bygglagen för landskapet Åland 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
3

Ändring av tobakslagen för landskapet Åland
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 16/2010-2011)
Ltl Åke Mattssons lagmotion (LM 5/2010-2011)
Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 39/2010-2011)
I tredje behandling kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid
andra behandlingen eller att förkasta förslaget. Först tillåts diskussion och efter det föreläggs 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.
Föreläggs förslaget till förkastande av hemställningsmotion 39/2010-2011 i enda behandling.
Begärs ordet? Ingen begär ordet. Lagtinget har i enda behandling förkastat hemställningsmotionen.
Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion.
Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat.

Tredje behandling
4

Erkännande av yrkeskvalifikationer
Kulturutskottets betänkande (KU 6/2010-2011)
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Landskapsregeringens framställning (FR 27/2010-2011)
I tredje behandling kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid
andra behandlingen eller att förkasta förslaget. Först tillåts diskussion och efter det föreläggs 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.
Föredras
5

Ålands turismstrategi 2012-2022
Landskapsregeringens meddelande (M 5/2010-2011)
Enligt 51 § 2 mom. lagtingsordningen kan ärendet antingen antecknas för kännedom eller att hänskjutas till utskott, om sådant förslag väcks. Talmannen föreslår att ärendet
inte remitteras till utskott. Kan förslaget godkännas? Godkänt.
Diskussion.
Minister Torbjörn Eliasson

Tack, herr talman! Det är trevligt att se så välfylld läktare. Hjärtligt välkomna! Det är en stor dag för mig. Ända sedan i maj har jag känt mig laddad
att får presentera det här. Äntligen ska det ske idag.
Herr talman! Under hösten 2010, innan arbetet med turismstrategin började på allvar, redogjorde jag för landskapsregeringens visioner om kommande turismstrategins förväntade effekter. Nu har vi strategin på bordet och
full fart på implementeringen, men jag tänkte ändå börja med att återknyta
till min vision för ett år sedan. Här är några av de punkter som jag framhöll
då: Den nya turismstrategin ska höja Ålands varumärkesprofil och attraktionskraft. Den ska ta vara på vår potential i en internationellt växande turismindustri. Den ska förlänga säsongerna. Vi fick lära oss under turismstrategins gång att vi inte ska prata om säsongförlängningar utan vi ska skapa
nya säsonger. Styra satsningar mer mot kvalitet än kvantitet är viktigt. Vi ska
höja lönsamheten för aktörerna, som är ett absolut krav. Vi ska sikta in sig på
nya intressanta marknader och målgrupper. Skapa möjligheter för generationsväxlingar. Utnyttja yngre generationers kreativitet och entreprenörskap
när det gäller att skapa nya produkter och evenemang. Vi ska höja logistandarden. Förbättra samarbetet mellan stora och små turismaktörer, föreningar
och andra ideellt arbetande samt övrigt näringsliv. Vi ska skapa merförsäljning generellt – inom handeln, lokalproducerat och hemmaförädlat, åländskt
hantverk etc. Vi ska skapa nya och fler arbetsplatser. Vi ska generera mer
skattekraft. Uppnå större förståelse för turismens betydelse bland lokalbefolkningen inte minst. På det här sättet kan vi fördubbla turismens förädlingsvärde. Genom god förankring och implementering kan vi få turismentreprenörer, övrigt näringsliv, föreningsliv och ålänningarna att känna sig delaktiga i processen och utvecklingen.
Och, herr talman, hur har det då gått, närmar vi oss visionen, är strategiarbetet värt pengarna? Mitt svar är definitivt ja, det här är inget litet beting men
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den nya strategin visar vägen! Det har vi redan bevis för, dels i form av stort
engagemang under själva processen och dels i form av aktivitet och många
uppstartade projekt efter kickoffen i april.
Landskapsregeringen anser att: Om vi, dvs. entreprenörer, organisationer,
politiker med flera, om vi vill kan vi bli det attraktivaste resmålet i Norden. Vi
kan bli nummer 1 och då ska vi sätta ribban på den nivån!
Om vi vill kan vi ta vara på potentialen i en internationellt växande turismindustri. Om vi vill kan vi fördubbla turismens förädlingsvärde till år 2020!
Om vi genomför strategiprocessen kan alla de punkter jag nyss räknade upp
uppfyllas.
Bästa kolleger, låt branschen få höra att vi politiker vill! Vi har sagt det så
många gånger, men nu ska vi säga det igen.
Herr talman! Samarbete och samverkan är nyckelorden i den här strategin,
inte minst mellan de stora aktörerna och alla små. Vi ska inte ha ett A- och ett
B-lag, vi ska ha ett elitlag, i vilket både stora och små ryms in och får vara
med och spela.
Samarbetet mellan de resursstarka rederierna, som är en mycket viktig
förutsättning för turismen, och den landbaserade verksamheten kommer att
fördjupas, förståelsen och viljan är påtaglig. Den har jag upplevt väldigt stark.
Bra kommunikationer gör det möjligt att bygga turistiska aktiviteter, som
när de växer i sin tur skapar behov av mer trafikförbindelser. Ett symbiotiskt
förhållande med andra ord.
Strategiarbetet har visat att det går att få tillbaks den gamla andan som
fanns när vi en gång i tiden byggde upp den åländska turismen. Från och med
nu drar vi åt samma håll.
Näringslivet står för idéer och satsningar, landskapsregeringen stimulerar
och stöder där det behövs. Kommuner, organisationer och ideella föreningar
är med och drar sina strån till stacken.
Herr talman! Målet med turismstrategin är att skapa förutsättningar för
turism om möjligt året runt och för utveckling, tillväxt och konkurrenskraft
för all företagsverksamhet som drar nytta av turismen. Turism ger upphov till
sysselsättning, tillväxt och välfärd. Finansutskottet efterlyste i tilläggsbudgeten en utredning av tillväxtbranscher som är värda att satsa på. Det är ett
mycket bra initiativ, men jag vill direkt understryka att turismen absolut är
en sådan bransch.
Åländsk turism har tyvärr gått kräftgång under 2000-talets första decennium medan länder runt om oss och globalt vuxit och växer kraftigt, men nu
ska den negativa trenden brytas.
Turism är också en viktig näringsgren ur ett regionalt perspektiv. För att
uppnå tillväxt krävs ett långsiktigt och systematiskt samarbete mellan den
privata och den offentliga sektorn. När det gäller skärgården, som äger den
genuina attraktionskraften för åländsk turism, så har också skärgårdsnämnden en viktig roll att spela. Näringslivsutvecklarens dubbla roll att leda implementeringen av turismstrategin och att vara sekreterare i skärgårdsnämnden är jag övertygad om att skärgården kommer att dra nytta av.
Herr talman! Den här strategin skiljer sig från tidigare strategier på några
viktiga punkter. Det är näringslivet och entreprenörer som ska förverkliga utvecklingen. Därför är den till meddelandet bifogade strategin inte en politisk
produkt, utan född i och av branschen. Den berättar inte vad andra förväntas
göra utan vad alla involverade kan göra enskilt och tillsammans. Den är inte
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statisk, utan erbjuder karta och kompass för att finna vägarna till de mål som
bestäms under resan.
Strategigruppen har satsat många timmar på att ta fram detta dokument.
Från näringslivshåll har man konstaterat att nyckelpersoner satsat lika mycket pengar i tid som landskapet satsat på processen. Det visar att näringslivet
tror lika starkt på strategiarbetet som landskapsregeringen.
Det är dags nu att inse att turismen är en framtidsbransch, en näring med
stora möjligheter. Betydelsen av en gemensam strategi är självklar, bland annat därför att denna näring är så diversifierad och mångfasetterad, stora och
små företag från korvkiosker till rederier, ja den omfattar egentligen allt, företag, enskilda entreprenörer, kommuner, organisationer, föreningar, kultur
och idrott i alla former. För vad är det vi säljer? Ja, upplevelser, våra gästers
totalupplevelser när de kommer hit till våra vackra öar.
Strategin behövs för att vi ska kunna rikta energin åt ett gemensamt håll,
att det finns något som alla inblandade kan förhålla sig till. Kritiker har sagt
att strategin kom till ”fem för tolv” och att den därför är oanvändbar. Jag håller med om att det tagit tid, men den var värd att vänta på, nu är den klar och
implementeringen är i full gång. Nästa regering har bara att ta stafettpinne
och fortsätta!
Arbetet med att ta fram strategin har varit stimulerande, och den fortsatta
resan kommer att bli än mer stimulerande om vi reser tillsammans, stimulerar varandra och gläds åt varandras framgångar. Då kommer Åland sakta
men säkert att inta den position vi rätteligen bör ha; nummer ett!
Herr talman! Vi kan vara tacksamma över att Åland trots den tuffa lågkonjunkturen har mycket låg arbetslöshet, vi har faktiskt brist på kompetent arbetskraft inom flera sektorer. Vi behöver bli flera. Landskapsregeringen arbetar för och välkomnar både gamla och nya ålänningar att flytta hit med idéer
och resurser. Strategin trycker på behovet i den framtida marknadsföringen,
att sälja hela Åland, både som turistmål och som ett samhälle att arbeta, bo
och leva i!
Herr talman! Navet i denna strategi är den strategiska samordningen mellan de tre tongivande aktörerna; landskapsregeringen, Ålands Näringsliv och
Visit Åland. Visit Åland får en mer renodlad marknadsroll och tar ansvar för
att förmedla en bredare bild av Åland i omvärlden. Ålands Näringsliv ansvarar för gemensamt beslutade insatser riktade till besöksnäringens företag i affärsutveckling och produktutveckling. Landskapsregeringen äger strategiplanen, bygger infrastruktur, systematiserar myndighetssamarbetet och ansvarar för att offentliga resurserna används optimalt. Landskapsregeringen är
även inom många områden medfinansiär och initiativtagare till insatser som
främjar besöksnäringen.
Det här navet har redan börjat snurra och vi har haft gemensamma möten.
Sedan lanseringen av strategin den 8 april och efter det inledande mötet den
17 maj där både processledare och deltagare i de olika nätverken samlades för
första gången har de olika nätverksgrupperna redan haft ett stort antal möten. Drygt 80 personer ingår i något av de 11 olika nätverk som dragits igång.
Av dessa ville drygt 20 personer delta i processledarutbildningen, 15 personer
har av styr- och strategigruppen valts ut och landspasregeringen finansierar
denna utbildning, som inletts under våren och fortsätter. Processledarutbildningen blir klar under september.
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Annat som har hänt: Barnens Åland har haft minst 3 möten, Åland Convention Bureau 2 möten, Maritima Åland 2 möten, Tillgänglig turism 2 möten, Mat och dryck 1 möte, Evenemangsgruppen 2-3 möten och Ut i naturen
har haft 1 möte. Det kanske har varit flera möten. Den här informationen fick
jag förra veckan. Det händer mycket annat också.
Tittar vi på privata aktörer så vet jag att man med ny kraft har tagit i och
planerar. Exempelvis i Kastelholm har vi en mycket välkänd kock som har
stora planer. Han ska bygga upp något som kallas för matbyn. Där ska finnas
vinframställning, honungsframställning, mejeri, ost- och smörtillverkning,
palveri, rökeri, viltstyckning, förädling och naturligtvis god mat, det förutsätter jag. Det här området borde vi absolut satsa mest på när det gäller åländsk
turism. Kastelholm är det absoluta naturliga centrum för att bygga ut. Det
kan handla om så mycket. Man kan arbeta mycket med hantverk. Jag tänker
inte prata om golf idag men jag kan inte låta bli att nämna det. I Kastelholm
har vi golfcentrum på Åland. Just nu håller man på att bygga till en 6hålsbana som kommer att få mycket hög klass. Jag tittade på den i helgen och
det är mycket intressant att se. Men vi behöver få ytterligare en riktigt bra
golfbana till. Där kan man bygga gästgiveri med mera. Jag hoppas verkligen
på Kastelholm i framtiden.
Näringslivsutvecklaren har haft möten med representanter för handikapporganisationen på Åland för att diskutera hur man kan gå vidare för att utveckla Åland som ett handikappanpassat resmål. Det har framkommit att det
är en mycket intressant målgrupp. Det behöver inte vara handikappade, även
vi som inte är handikappade har under vissa tider i vårt liv inte så lätt att ta
oss fram med barnvagnar med mera.
Den 16 november planeras en företags- och starta eget mässa på Alandica.
Det är mycket intressant. Samtidigt kommer olika seminarier att hållas samt
en mässa för företag som erbjuder sina tjänster för turistgrupper kommer att
visa upp sin verksamhet på Alandicas övre vång. Denna typ av aktivitet är något som diskuterats inom ramen för Turismstrategin och det är glädjande att
ett företag redan nappat på idén att på detta sätt samla branschen till en träff
där man visar upp vad man har för varandra, såväl lokalt som till inbjudna
besökare från resebranschen utifrån.
Herr talman! Den här strategin är ingen hyllvärmare. Det har redan hänt
så mycket sedan kickoffen. En dynamisk process har alltså startats upp och vi
räknar med positiva effekter. Målsättningen är att kunna presentera säljbara
och exportmogna paket inom respektive nätverk samt att lägga grunden till
något som lever vidare av egen kraft.
Alla parter, som har varit med är överens om att processen har varit positiv
och att vi denna gång kommer att lyckas med implementeringen av den nya
turismstrategin som ska leva och utvecklas genom att nya handlingsplaner
görs årsvis i en beslutsprocess som anpassas till aktörernas organisationer
och budgetarbete.
Herr talman! För drygt en vecka sedan deltog jag i Visit Ålands medlemslunch. Drygt 50 personer fanns på plats och diskussionerna snurrade runt
den nya strategin, temagruppernas arbete och vad som nu ska prioriteras för
att få en rivstart. Nya styrelsen har identifierat flera fokusområden, bl.a. att
det behövs bättre beslutsunderlag och marknadsanalyser, fortfarande finns
det brister i det. Förutsättningen för att man ska planera bra och aggressivt i
marknadsföringen är att man har ett bra beslutsunderlag så att man vet hur
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det är. Kompetens-och kvalitetshöjande åtgärder måste fram. Man pratar
mycket om att projektet evenemangs- & conventionbyrå brådskar.
För allt detta behövs givetvis resurser och frågan ställdes vid det här mötet
vad som kan förväntas i landskapets budget för nästa år. Mitt löfte var att jag
och regeringen arbetar för turismen och jag har en känsla av att vi har en
bred majoritet i lagtinget bakom oss.
Jag förutsätter att näringslivsutvecklaren kommer att finnas kvar i den
budget som tas av det nya lagtinget. Undan för undan som åtgärder identifieras och konkretiseras så får den nya landskapsregeringen sedan ta ställning
till hur och på vilket sätt landskapet kan vara med. Det stora problemet är ju
ekonomin, men som jag hävdat tidigare måste vi för att få tillväxt våga satsa
på investeringar och kompetensutveckling även i en lågkonjunktur. Men, som
sagt, i dagens ekonomiska situation ställs alla satsningar mot varandra och
prioriteras efter behov och nytta.
Till sist, herr talman! Det gäller att hänga med på webben. Visit Åland har
anställt en mycket kompetent marknadskoordinator med expertkunskaper
inom internet-marknadsföring. Här finns ännu en hel del att göra innan hela
den åländska turistbranschen har vässt tänderna så att vi kan möta internationell konkurrens.
Den kunskap som nu finns på Visit Åland ska föras vidare till enskilda aktörer så att alla kan utnyttja webbens styrka och det är bråttom om vi inte ska
bli efter. Mer och mer kommer att bokas direkt över nätet. Först när hela
Åland kan bokas av kund från hemdatorn och mobilen är vi i hamn. Jag tror
att den dagen inte är så avlägsen längre. Och landskapet måste hänga med i
svängarna, tidtabellerna för skärgårdstrafiken måste bli långsiktiga igen och
bokningssystemet måste fungera smidigt.
Problemen med ax-domänen måste få en snar lösning. Till stor hjälp blir
det EU-finansierade projektet Åland Maps med Ålands Näringsliv som dragare som landskapsregeringen beslutade om förra veckan.
Ja, herr talman, det här är bara början på en positiv resa. Tack.
Ltl Roger Jansson, replik

Tack, herr talman! Det var en härlig entusiasm som ministern visade.
Jag skulle inte vilja begränsa den på något sätt. Men turismutveckling
på Åland är hårdvara. Det är frågan om vem som gör vad för att vi ska få
en positiv utveckling. Då hjälper det inte bara med en massa ord. Jag
kände mig nästan lite förflyttad till ett frikyrkomöte.
Turismen har gått tillbaka under 2000-talet. Jag önskar faktiskt
Ålands turism mera konkretion än vad vi hörde i det här anförandet och
vad vi kan läsa i turiststrategin. Men, jag hoppas att framtiden ska bli
bättre än vad vi har upplevt. Varför har inte centern, som har innehaft
ansvaret för den här sektorn under fyra år, fått någonting att hända
inom turismutvecklingen på Åland? Vi måste också titta lite bakåt när vi
hör hur det ska bli framåt och att samma människor ska göra någonting
framåt, som inte har lyckats under de senaste fyra åren.
Minister Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Frikyrkomöte hmm. Jag tycker nog faktiskt att vi har
åstadkommit en hel del. Den här strategiprocessen som nu pågår är
enormt viktig, för den har fått alla att jobba som i en myrstack.
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Visst är det turismen en hårdvara, men jag tycker inte att ltl Roger
Jansson hade helt rätt i sin kritik att vi inte har fått någonting att hända.
Det har vi fått. Jag vill gärna höra från ltl Roger Jansson vad det är som
vi inte har fått att hända? Då kanske jag kan bemöta din nästa replik.
Vad är det som centern inte har fått att hända?
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Det är intressant att en minister inte svarar, utan ställer
motfrågor, när han får en fråga i ett replikskifte. Det är inte jag som har
haft ansvaret för turismens utveckling de senaste fyra åren. Det har centern haft.
Jag ska i mitt anförande försöka vara så konstruktiv jag kan utgående
från turiststrategin som innehåller verkligen många goda saker. Men turiststrategin innehåller också betydande brister om vem som ska göra
vad, när och hur.
Inom kvalitetsutvecklingen har det varit en utomordentlig långsam
utveckling. Inom aktivitetsturismen har landskapet inte hjälpt till särskilt. Inom evenemangsturismen är det andra som har gjort en hel del
insatser, men inte från näringspolitiskt håll. Övernattningarna borde ha
fördubblats på 10 år men de har gått tillbaka.
Minister Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Ja, jag känner till att övernattningarna har gått tillbaka. Jag berättade ju själv i mitt anförande att övernattningarna har
gått kräftgång i 10 år. Jag tror att det här är enda möjligheten att få
trenden att svänga och få upp turismen på nytt. Också processen har visat, alla de som har varit med även från näringslivet, att man inte kan
förvänta sig att vare sig politiken eller näringslivet själv direkt ska kunna
få det här att fungera, utan det måste ske samtidigt, via samverkan och
samarbete. Det är en process som fortgår. Det är inte att man bara tar
fram en vacker utredning med fina glansbilder, den utredningen blir på
hyllan. Här har vi en process som nu faktiskt lever och fungerar. Det är
beviset på det. Vi har 11 grupper som arbetar och det diskuteras alla dagar om turismen.
När det gäller detaljfrågor så återkommer jag gärna till ltl Roger Janssons anförande. Jag kanske då kan svara på mera konkreta frågor.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Jan Salmén, replik

Talman! Minister Eliasson tog upp Kastelholmsområdet. Jag stöder
hans visioner. Där finns verkligen mycket som man skulle kunna satsa
på. Tyvärr har det under ganska lång tid varit något sorts ”stand still”
princip på grund av att det mesta har varit museibyrån, att allting ska
stå stilla. Det har kört fast. Det borde flyttas över mera på näringsavdelningen. I Kastelholm finns goda projekt på gång nu, med värdshuset och
allting. Landskapet borde verkligen ta tillfället i akt och satsa på det området och släppa loss lite av de här områdena som har legat för fäfot i
många år nu. Jag stöder minister Eliassons tankar.
I nästa replik kanske jag kommer in på vad vi inte ska stöda.
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Minister Torbjörn Eliasson, replik

Tack för det stödet ltl Jan Salmén. Jag vill samtidigt passa på att tacka
för det stödet som jag fick av ltl Roger Jansson, vilket jag glömde i tidigare replik.
Ltl Jan Salmén, replik

Herr talman! Jag begärde en replik till. Jag tycker nu att det är lite
olyckligt att man ska satsa på två stora jätteprojekt inom några kilometers radie. Bomarsundsprojektet är ju i princip helfinansierat av landskapet. Vi borde satsa på Kastelholmsområdet för där finns det mycket
att utveckla. I Kastelholm skulle vi satsa, där finns det privata entreprenörer som verkligen är intresserade. Det var en hälsning. Jag hoppas att
det kan vara ”stand still” på Bomarsundsområdet nu ett tag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, herr talman! I sin presentation nämnde minister Eliasson att han
hade haft kontakt med organisationer som representerar personer med
funktionsnedsättningar. Klätterrosorna är en grupp som jag är med i
som består av socialdemokrater som har funktionsnedsättningar. För ca
åtta år sedan gick vi igenom alla åländska turistbroschyrer för att hitta
någonting på det här temat. Vi hittade en anläggning där man i förbifarten nämnde personer med funktionsnedsättning. Nu undrar jag vad ministern kom fram till i de där samtalen? Det är vackert att tala med alla,
men om det inte resulterar i någon förändring än detta, som jag var med
om för många år sedan, så betyder det ju ingenting för en stor grupp av
människor i vår omvärld som säkert gärna kommer till Åland.
Minister Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman. Ja, ltl Barbro Sundback jag sade inte att det var jag
som hade deltagit i samtalen. Det är vår näringsutvecklare som har varit
i kontakt med organisationen.
Däremot deltog jag i ett seminarium som hölls före midsommar, om
jag kommer ihåg rätt, där man speciellt behandlade dessa frågor, handikappade personers möjligheter att kunna ta del av allt som ett turistlandskap erbjuder. Jag tyckte det var mycket intressant. Det är mycket
som måste göras om. Vi ligger långt, långt, långt, långtifrån att säga att
vi är bra på det. Vi är dåliga på det idag. Det intressanta är att det finns
en spännande potential också där. Det som öppnade ögonen på mig var
att det gäller inte bara sådana som är handikappade.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Jag tror att vi lite måste fundera på terminologin, att vissa
människor, för att de har funktionsnedsättningar, är en spännande potential. Jag vet inte om jag tror att de är attraherade av att bli beskrivna
så. Det givna borde ju vara att alla våra anläggningar och allting skulle
vara anpassat för personer med funktionsnedsättningar. Jag tycker inte

322

att det här är en fråga om politiskt prövning, utan det borde ingå i den
här strategin och vara fullt genomfört. Jag kanske har läst slarvigt men
jag tror inte att personer med funktionshinder överhuvudtaget nämns i
den här strategin. Jag tror att det är något som man inte kan ålägga de
privata entreprenörerna. Det är nog politikens uppgift att kräva att det
blir så.
Minister Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Jag menade att man kan ha sämre förutsättningar att
delta på olika ställen och komma in beroende på i vilket skede i livet
man befinner sig. Även fast man är fullt frisk, till exempel om man har
en tvillingbarnvagn så är det väldigt få ställen man slipper till. Nog
måste man kunna tala om att den målgruppen intressant för turismidkarna. Det är väl en förutsättning för att man ska kunna få tillgängligheten att snabbt bli bättre.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Olof Erland

Herr talman! Det har sagts att den här turiststrategin inte får bli en hyllvärmare. Det har inte de andra två strategierna heller blivit. Strategin från 1989
lade grunden för investeringar i badhus, golf, skärgårdsanläggningar, hotellinkvarteringar och andra aktiviteter. Det var inte heller så med den strategin
som togs upp 2003. Den koncentrerade sig på den interna samordningen av
turistaktiviteter inom Åland i en grupp som heter Tursam. Med anledning av
det senaste replikskifte kom jag att tänka på att då var det en särskild projektledare som sysslade med handikappfrågor och kartlade hela situationen. Hur
det har följts upp kan man diskutera.
Det som jag tänkte ta upp i den här korta presentationen är att backa ett
steg från den strategi som nu finns på bordet. Det gäller behovet av att analysera turismens utveckling på ett mera djupgående sätt. Jag kan inte annat än
antyda hur bilden ser ut, men jag tror i alla fall att det är viktigt.
När det gäller själva strategin så är det uppenbart att det har satt i gång
många olika aktörer. Precis så var tanken en gång när Ålands Turistförbund
bildades. Landskapet lämnade ifrån sig destinationsmarknadsföringen. Vi
lämnade då också på den tiden ifrån oss en statistiktjänst som gick till nuvarande Visit Åland.
Herr talman! President Paasikivi är känd för att säga att all politik börjar
med kartan, det geopolitiska är viktigt. När det gäller turismstrategin så mäter vi i allmänhet allting genom inkvartering. Det är ett vedertaget första
mått. Ser vi på Ålands turism, att all turismpolitik börjar med inkvarteringsstatistik, så är inte den hela bilden, men det är en viktig utgångspunkt. Det
har nämnts flera gånger att Åland tappar övernattningar. Man har också
nämnt att den internationella turismen är världens mest växande näring. Jag
anser att det där är lite fel därför att vi har redan vuxit. Andra länder kommer
att växa mycket och konkurrera med oss, därför måste vi se på omgivningen.
Ser man på omgivningen så kan man för det första konstatera att det ser illa
ut. Men går man in lite djupare på det hela så är det inte så illa som det ser ut.
Utifrån detta kan man säga att det finns möjligheter.
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Nu ska vi se om jag får det här att fungera. För protokollets skull sade ltl
Sundback oj, oj, oj. Det kan vara så där med tekniken ibland.

Om man utgår ifrån att inkvarteringsstatistiken är viktig så ser man att Åland
har hamnat efter, den nedre blå linjen är Åland. Om man tar index från år
2000 så har Åland halkat efter alldeles uppenbart.

Kurvorna i mitten som går uppåt är storstäderna i Sverige. Storstäderna går
framåt, Finland och Sverige som helhet är ganska konstant och sedan har vi
Gotland som stiger väsentligt. Av detta kan man dra flera slutsatser med lite
annan bakgrundsinformation. Turister söker sig till de upplevelser som finns
i storstäder. Det är själva boendet, hotell och det finns variationer. Det är mat
och dryck, upplevelser, museer och kultur osv. Vi har egentligen lite av storstadsturism under sommarsäsongen på Åland när det gäller evenemang. Men
vi har inte den turism som är attraktiv hela Åland. Det har däremot Gotland
lyckats med. Vi ser de stora skillnaderna mellan Gotland och Åland. Varför
har då Gotland gått framåt under den här perioden? Ja, dels har man marknadsfört sig på ett annat sätt. Man har siktat in sig på en kategori som kan karaktäriseras av det som händer på Almedalsveckan och då säger många att vi
borde ha en sådan vecka. Men det är ju inte lätt att konstruera ett sådant
koncept. Det här bygger ju historiskt på svensk inrikespolitik. Det som är intressant och är själva poängen, det är vilka som spenderar pengar på Alme-
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dalsveckan. Knappast är det Reinfeldt eller Sahlins som spenderar och inte
heller alla de som går på seminarier, utan det är organisationer som är där
med sina representationskontokort. De har ett skäl att åka på halvsemester
och halvkonferens. Det är ett koncept som vi borde kunna ha med Alandica
och en hotellbyggnad som investerarna säkert sitter och räknar på. Här ser
man alltså att Åland halkar efter, det stämmer. N
Nästa bild säger något annat.

De höga staplarna är Åland. Här har vi en annan situation. Det här är nämligen övernattningarna i alla inkvarteringar per capita. Åland ligger högt, Finland och Sverige ligger ungefär på tre på årsbasis och den gula stapeln som
stiger är Gotland. Åland gå ner från en hög nivå och Gotland närmar sig. Det
här säger också någonting. Vi har ju en enorm potential på Åland, vi har ju en
utvecklad turism, det är bara det att den sprids ut i byar och stugor osv. Men
turismen har betydelse och den kanske inte har ett genomslag när man gör
undersökningar att det visar sig i BNP-siffror. Hela den här turismen som
Åland representerar är alltså stor, relativt sett, jämfört med andra regioner.
Då är Gotland den region där man i alla fall för tio år sedan sade; ”att vi
måste satsa som Åland, vi måste öka övernattningarna”, vilket man har gjort
med flera inkvarteringar ute i bygderna och man har gjort den här typen av
konferenser som Almedalen representerar. Medan vi kanske har levt kvar för
mycket i den här ”enklare turismen”.
Går man vidare in i den här statistiken så kan man dela upp den på hotell
och andra inkvarteringar och då ser man att Gotland ligger bättre till än
Åland. Av den här enkla presentationen så kan man säga att man ska satsa
mera på sådana aktiviteter som urbana människor vill ha. De som är ute i
stugorna, de finns redan. Urbana människor vill ha kvalitet på måltider, upplevelser och boenden. Bättre stugbyar, bättre kvalitet och bättre hotell borde
man satsa på.
Herr talman! Vad kan vi då göra? Vad är möjligheterna? För det första när
det gäller analyser och övergripande strategier så måste man fråga sig ska om
Visit Åland eller ÅSUB göra dem? Eller ska landskapsregeringen återgå till
den roll där man gör det här? Jag tror på att landskapsregeringen ska ta
kommandot nästa mandatperiod och i samarbete med ÅSUB och Visit Åland
göra de här analyserna som bygger just på statistiken som borde kunna vara
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kontinuerlig. Statistiken finns alltså inte färdigt tillgänglig, den måste prepareras.
Landskapet satsar fortfarande på samhällsekonomiska projekt. Golfstödet
finns ju kvar, 30 procent utgår jag ifrån, och kanske andra samhällsekonomiska investeringar.
Stimulans till näringen det är ju det som det är frågan om när det gäller
projektet som nu pågår. Det kan man alltså utvidga.
Och sedan har vi Barnens Åland, där har jag tidigare föreslagit ett experimentarium; vattnets, vindens och vågornas hus. Det som måste finnas, om
familjer ska resa hit med paketresor, är aktiviteter för barnen. Sätt er i en taxi
idag och fråga; ”vi vill åka någonstans där det finns aktiviteter för barnen” då
får man ett väldigt tveksamt svar. Man kan klappa kaniner i Lemland, sägs
det och det är saker på gång, men här finns det en potential.

Ålandsturismen
• I. Det ser illa ut
• II. Det är inte så illa som det ser ut
• III. Möjligheterna är stora
–
–
–
–
–
–

Analys och övergripande strategi (ÅTF, ÅSUN, LR)
Golfstöd kvarstår (30 procent)
Stimulans till näringen
Vattnets –Vindarnas – Vågornas hus (experimentarium)
”Fyrtorn”: jordbruk/mat, sjöfart/maritim arkeologi
Samlade upplevelser”: natur, kultur, boende, måltider..

Till sist, herr talman, fyrtorn kallar jag sådant som lyser upp, som Mumindalen, Eiffeltornet, Skansen och Gröna Lund. Något som säger att på Åland
finns det här, inte bara att det är vackert och fin natur utan någonting som
sticker upp. Vi har möjligheter inom naturbruk, kultur, boenden och måltider. Ett jordbruksmuseum kan vara mycket värt. Den maritima arkeologin
kan vara mycket värd.
Herr talman! Det finns möjligheter, men det krävs också mera analys och
strategiskt tänkande enligt mitt sätt att se det.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Det var på många sätt en intressant föreläsning. Det var en
sak som jag reagerade lite på. Ltl Olof Erland sade att landskapsregeringen behöver ta kommandot. Nu har liberalerna i snart fyra år haft
kommandot i landskapsregeringen, men ändå har man definitivt inte tagit kommandot när det gäller näringslivsutveckling och turiststrategifrågor. Varför det?
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Turiststrategin presenteras i lagtinget idag. Det är väl en
av förklaringen. Då finns det anledning att se igen vad problematiken är.
Jag tycker att problematiken inte är att man har många olika projekt att
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genomföra, utan det är hur de ska genomföras och vilken roll landskapsregeringen ska ha. Ltl Roger Jansson frågade i en replik vem som gör
vad, hur och vad gör landskapsregeringen? Jag tycker det är bra att man
accepterar att näringslivet är de som har drivkraften i det här. Men frågan är hur ska man stimulera och hjälpa till?
Ltl Anders Eriksson, replik

Den här problematiken som ltl Erland nämner är rätt känd redan nu.
Den har varit känd under hela mandatperioden. Jag är förvånad över att
man pratar att man ska ta kommandot framöver, när man faktiskt har
haft alla möjligheter att ta kommandot men tyvärr inte gjort det.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Oberoende av hur historien och framtiden ser ut så är det
framtiden som vi kan påverka. Jag anser att landskapsregeringen bör ha
en roll men att man inte bör gå tillbaka och vara en aktör och helt äga
turistanläggningar och golfbanor. Det drogs en tydlig skiljelinje den 19
december 2007, att landskapet har en avgränsad roll. Det behöver inte
innebära att man inte budgeterar och att man är med och har projekt
där man stimulerar näringslivet och stöttar upp. Det är svaret.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson

Tack, herr talman! Jag tror inte att jag kommer att ha tekniska problem. Däremot får vi se om min röst klarar av att prata några minuter efter tre dagars
partikonvent i Åre.
Herr talman! Åre var en intressant upplevelse. Det är fantastiskt att det
som var på väg att bli en obyggd är idag en synnerligen framgångsrik turistort. Det är ett koncept som har en helhet och det baseras på en sak; ett
strategiskt tänkande från början till slut. Åre har gått från att vara i princip
obebott till att vara en framtidsort på alla sätt. I Åre behöver man tilläggsbetskraft hela tiden.
Jag kan börja med att tacka ltl Olof Erland. Det var intressant att han pekade på det som trots allt är goda analyser av Ålands situation.
Personligen vill jag säga, som en liten kommentar till det som var i en replikväxling tidigare, att när vi ser tillbakagången för den åländska besöksnäringen så handlar det enligt mig om två saker. Dels att vi under de senaste
åren på ett påtagligt sätt fått uppleva det generationsskiftet som borde ske
inom åländsk besöksnäring. Vi har en åldrande struktur på dagens aktiva turistföretagare. Det här är ett stort problem. Det är klart att med ålderns rätt
så har även viljan att göra nya investeringar inför framtiden mattats av. Sätter
vi det, herr talman, i kombination med den andra betydande faktorn; rederiernas minskade intresse för den landbaserade turismen, så har vi två faktorer
på bordet som utan tvivel medverkar till den nedgång som har varit i antalet
övernattningsnätter.
Jag tror inte att någon av oss här skulle vara beredda att klandra rederierna för att de har valt att i första hand fylla sina egna fartyg med passagerare.
Man ser det i marknadsföringen i gatubilden t.ex. i Stockholm. Nu är det
kryssningen som är den viktiga, skärgårdskryssningen och besöksmålet
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Åland har ersatts med själva båtresa. Det är helt naturligt att de som enskilda
privatägda företag satsar på det som är mest lönsamt. Men på det sättet har vi
då tappat en stor faktor när det gäller att påverka omvärldens och de potentiella besökarnas intressen och medvetenhet om Åland.
Vi vet allihop att vi är otroligt små ute på den globala turistmarknaden. Potentialen är enorm men att nå genom och få folk att förstå att Åland är mycket mera än en båtresa så där har vi mycket att göra.
Herr talman! Jag kan inte heller riktigt låta bli att inledningsvis be den
åländska besöksnäringen om ursäkt, på hela lagtingets vägnar, för att vi inte
bättre har kunnat prioritera det här meddelandet om en åländsk turismutveckling. Vi har haft det hos oss i fyra månader och först idag förmår vi oss att
få en debatt om det här. Det ger fel signaler till branschen att vi har prioriterat ned det på det viset. Jag tycker att det är en lärdom som vi behöver ha
med oss, i alla fall för kommande lagting, att man måste kunna prioritera in
viktiga debatter i tid, och inte lämna dem vilande månad efter månad. Där får
vi skämmas lite allihop som är aktiva i detta parlament.
Samtidigt vill jag passa på att tacka inte bara näringsminister Eliasson
utan alla som har varit aktiva och tagit fram turismstrategin. Det är ett
enormt arbete som har lagts ned, det är ett enormt engagemang och det är en
imponerande sammanslutning människor som har deltagit och de uppvisar
en synnerligen bred kompetens och engagemang. Det är här jag tror att vi ser
den viktigaste vinsten med hela arbetet. Vi är på väg att skapa ett nätverk som
kan fortsätta att jobba på helt nya sätt. Det processtänkandet som växer fram
med processledarutbildning är viktiga stödben i processen och det är oerhört
glädjande att även den delen är på god väg.
Det finns få experter på turism bland lagtingets ledamöter. Vi har väl några
förutom jag själv som har lite erfarenhet av att hyra ut någon stuga på veckobasis. Jag som har haft förmånen att i närmare 25 år vara aktiv inom branschen måste säga att den strategi som har lagts fram är realistisk. Den är sannerligen realistisk därför att den bygger till största delen, till 99 procent, på
sådant som vi på Åland redan är bra på att göra. Men vad som man kan utveckla och gå vidare ifrån, det är det som är avstampet.
Om vi jämför med tankesmedjan, som satt för några år sedan, är det någon
som kommer ihåg vad tankesmedjan egentligen levererade, förutom någon
slogan om det gröna Åland? I övrigt tror jag att de flesta av oss har glömt vad
tankesmedjans alla arbetstimmar gav för resultat. Där ser man konsten att ta
hand om ett projekt och föra det i hamn. Jag tycker att landskapsregeringen
och näringsminister Eliasson har visat att här har man tänkt föra detta arbete
i hamn i och med att turistbranschen och besöksnäringen som helhet har
gjort det viktiga grundläggande jobbet.
Jag berörde lite rederiernas minskade intresse för den landbaserade turismen. Jag tror att de flesta av oss kan erkänna att rederierna både är vår
styrka och vår svaghet. Det är en svaghet förstås om man inte har Åland som
prioritet när det gäller att få turister hit till öriket, samtidigt är det en styrka
om vi har en bra trafik.
På basen av det som har varit kan vi konstatera att avsaknaden av ett gemensamt bokningssystem för branschen för logidelen specifikt har genom
decennierna kostat oss ålänningar enorma belopp. Faktum är att vi inte har
kunnat fylla ledig kapacitet på grund av att branschen inte har haft vetskap
om hur det har stått till med de andra anläggningars logi utrymmen. Skulle vi
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räkna ihop det sammanlagda bortfallet för den åländska ekonomin så tror jag
att vi alla skulle bli häpna. Vi får vara oerhört glada för att Internet, e-post
och mobiltelefoner etc. har kommit till och på de senaste tio åren har vi lyckats undanröja det mesta av det här bortfallet. Det i kombination med positiva
nya aktörer som Destination Åland så är den stora brist vi har haft på väg att
avskaffas. Det får vi sannerligen vara glada över.
Som turistföretagare kan jag intyga att branschen lägger ner tusentals
timmar ännu idag på att tillsammans försöka ordna logi åt sådana som står
på trappan utanför anläggningarna och är husvilla. Det är därför som vi gläder oss över den nya teknologin.
Nu har vi en helhet på bordet och det är helheten som kommer att avgöra.
Det gäller att ha kvalitet i anläggningarna. Med det menar jag inte att vi enbart ska satsa på dyr och exklusiv turism. Med kvalitet i anläggningarna menar jag att de ska vara rena och snygga i första hand. Sedan kommer vi inom
besöksnäringen att få ”turister av alla slag” bara vi ser till att vi har rent och
snyggt. Tyvärr finns det brister där. Branschen måste nog gemensamt försöka
åtgärda den biten. Ett sätt är den feedback som rederier och andra aktörer
begär av sina gäster. Det kan vara ett nödvändigt sätt att få nöjda turister. Det
sämsta vi kan få är en turist som lämnar Åland med ett missnöjt hjärta och
anser sig bedragen. Det är sorgligt att vi fortfarande idag har en hel del att
göra.
Helheten avgör, vi ska komma ihåg att det personliga bemötandet är fortfarande A och O. Det spelar i princip ingen roll vad man har för anläggning
om man inte har rätt inställning till besökarna. Det gäller från första till sista
person som träffar på turisten/besökaren. Det här är så långt från politik som
man kan komma, men jag tror att det aldrig är fel att påminna om att vi är
alla Ålandsambassadörer, det spelar ingen roll i vilket sammanhang.
När det gäller framtiden så är jag övertygad om att det är miljön som kan
bli vårt starkaste trumfkort. Alla som har varit verksamma inom Ålands turistnäring vet att turismen är lika med slitage, tyvärr. Många av besökarna
tycker tydligen att när man är på semester då kan man också slänga och slita
med saker och ting på ett helt annat sätt än hemma. Slit- och slängattityden
måste vi tillsammans inom besöksnäringen göra någonting åt. Vi kan ju börja
med att få Åland som ett miljömål, där man hyr en elbil när man ska ut och
åka på de åländska vägarna. Med de avstånd som vi har här på Åland så är elbil i högsta grad en självklarhet.
Vi måste utveckla och fortsätta att jobba med återvinning på alla anläggningar. Vi måste, herr talman, politiskt våga ta ansvar för taxfree-burkarna.
De har faktiskt blivit lite av branschens skam, soppåsarna är fulla med burkar, aluminium, hårdvara, en snart sällsynt metall eller i alla fall ytterst dyr.
Vi måste våga ta det politiska ansvaret för att taxfree-burkarna kommer in i
pantsystemet. Det här har man försökt från åländsk sida men tyvärr har omvärldens intressen hittills varit ganska ljumt. Men det är nödvändigt om vi
ska framstå som ett miljömål.
Herr talman! På centergruppens vägnar hoppas jag sannerligen att vindkraften kan få en utvecklingspotential. Tänk, herr talman, att kunna berätta
för en besökare; välkommen till öriket där inte bara hundra procent av energin är förnyelsebar utan vi bidrar även till omvärldens energiförsörjning.
Tack.
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Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Det var huvudsakligen ett bra anförande som jag till den
allra största delen skriver under.
Jag förvånar mig lite över utfallet över tankesmedjan. Orsaken till att
tankesmedjans arbete inte har förts vidare är ju den av centern ledda
näringsavdelningen som inte har gjort de uppföljningar som skulle göras. Det är ju där som det har somnat igen. Centern har i stället koncentrera sig på att byta näringsminister och i den vevan så har inte det förts
vidare. Tankesmedjans visioner, vilka också framgår i ledamotens anförande i övrigt, är fortfarande aktuella och synnerligen viktiga att genomföra. Det där var ju någon sorts kritik mot näringsministern, vilket förvisso är befogat.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, herr talman! Bästa ltl Danne Sundman, konkret arbete förutsätter
att det finns konkreta utgångsförslag. Det är där som jag är lite kritisk
mot tankesmedjan. Jag håller med om att det var intressanta visioner,
Åland skulle ha en senat etc. tankesprången var goda, men det gäller
också att få visionerna på en nivå där man praktiskt kan jobba med sakerna. Där kom tankesmedjan inte i mål.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Visst hade tankesmedjan högtflygande visioner, men det
måste en tankesmedja ha. Det fanns också många konkreta saker som
man kunde ha fört vidare. Ta elbilarna som exempel, tankesmedjan
nämnde i sin skrift att man borde ha en strategi för att etablera elbilar i
det åländska samhället. Vad har landskapsregeringen gjort åt det? Nå,
ingenting! Det är väldigt viktig att samhället är anpassat för en sådan
stor förändring. Det kunde man ha drivit vidare om man skulle ha velat.
Sedan kan man stå i högstämda och finstämda tal inför val och prata om
att vi borde ha elbilar. Men då måste man börja med den strategin som
tankesmedjan föreslog, och som jag också har föreslagit i en motion med
anledning av att jag satt med i tankesmedjan. Men om man inte börjar
med de här sakerna så då börjar inte det arbetet heller. Man ska inte
längta efter någonting som man inte är beredd att jobba för.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, herr talman! Under centerstämman i Åre de senaste tre dagarna
hade jag möjlighet att pröva på att köra elbil. Jag hade möjlighet att
både delta i seminarier om elbilsutvecklingen och diskutera med sakkunniga. Sammanfattningsvis är det bra att vi från åländsk sida har avvaktat utvecklingen. Nu får man bland annat laddningsnät som är anpassat till dagens teknik samt att vi då också har bilar som vi vet att är
tillförlitliga. De som följer med elbilsutvecklingen vet att Volvo har sjösatt tre elbilar så sent som för några veckor sedan. Ingen av de tre bilarna höll längre än 20 minuter trots att alla instrument indikerade att det
är fullt möjligt att köra. Det visar att branschen är i utveckling, elbilar
finns snart att tillgå.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Minister Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Jag tänkte säga några ord om gemensamt bokningssystem och om miljön som ltl Harry Jansson tog upp. Det gemensamma
bokningssystemet är en väldigt gammal idé. Vi har i väldigt många år
ansett att det skulle vara någonting bra. Det är väl flera som har slagit
sina pannor blodiga i projektet att kunna boka Åland på ett ställe. Jag
har den känslan att under den här processen som rederierna också har
deltagit i så har man deltagit i processen på ett mycket engagerad sätt.
Som jag sade i mitt anförande så tror jag att vi är ganska nära den tid
när det här kommer att ske. Vi har stor nytta av Internet, allting förenklas.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, herr talman! Det stämmer, bästa näringsminister Eliasson, att försöken har varit många. På 80-talet var jag som näringschef, avdelningschef inblandad i ett mycket seriöst projekt som havererade precis som
alla andra som har prövat att åstadkomma ett bokningssystem både före
och efter det. Därför ska vi vara glada att tekniken gör att vi kommer
runt den här problematiken. Det är bara att konstatera att rederierna
medverkar på olika sätt även till turismstrategin. Här har vi hittat ett bra
koncept för att hela branschen är med från början till slut.
Minister Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Jag tror faktiskt att det är på det sättet. Tiden är med
oss där.
Miljön har också diskuterats under processen med turismstrategin.
Miljön är väldigt viktigt för Åland. Vi kan sälja Åland som ett rent turistmål. Där har vi alla förutsättningar, precis som ltl Jansson sade om
vindkraftverk.
När det gäller burkarna så finns det faktiskt ett åländskt projekt. Det
är nog inte borta från kartan utan det finns med. Ett system har tagits
fram och det kan säkert bli någonting. Miljön är viktig i den framtida
processen.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, herr talman! Absolut, vi måste se till att vi har hållbara Åland som
profil i marknadsföringen. Det finns vissa tankar om taxfree-burkarna,
vi måste nog politiskt också gå in för att jobba med det. Det betyder i
korthet, enligt mig, att om man utnyttjar det åländska skatteundantaget
och säljer produkter på de fartyg som anlöper Mariehamn så är produkterna med i konsumtionen på ett hållbart sätt. Det betyder att oavsett
varifrån de kommer så kan vi lita på att det finns återvinning som själva
basen. I och med att vi själva saknar inflytande över skatteundantaget så
kommer det förstås att kräva att vi får omvärlden med oss.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Jan Salmén, replik

Herr talman! Ltl Harry Jansson upprätthöll sig vid passagerarfärjorna.
Det gällde bara kryssningar nu och man vill ha passagerarna ombord.
Det är sant. Det är en annan fokus. Rederierna levererar inte turister till
Åland på samma sätt. Man kommer hit och vänder och far igen. Det är
det som är problemet för vår landbaserade turism. Nya satsningar och
generationsväxlingar har blivit i ett annat läge på grund av det inte finns
ekonomi och förutsättningar för att satsa som man gjorde förr. Bekymret är att samhället, som äger skatteundantaget, borde ta sitt ansvar och
försöka samordna. Rederierna och båtarna har blivit större och man har
växt ifrån varandra. Att samordna den landbaserade turism och sjöfarten är nog ett stort jobb för framtida turistansvariga.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, herr talman! Ja, ltl Salmén, det är därför som vi måste se till att vi
på den åländska landbacken har en produkt som gör att besökarna vill
gå iland. Vi måste nå igenom rederiernas marknadsföring och få fram
Åland som destination. Vi måste komma ihåg att vi står och faller med
kommunikationerna. Vi vet alla att med prissättning på bunkerolja så
hänger trafiken på en skör tråd. Vi får sannerligen hoppas att branschen
hittar nya energikällor som är möjliga att leva med. Annars går vi en tuff
framtid till mötes.
Ltl Jan Salmén, replik

Herr talman! Jag håller helt med om det. Vi ska komma ihåg att det är
Ålands folk som har fått skatteundantaget. Vi måste verkligen ta vara på
det och utnyttja det till fullo, både i miljöhänseende och i den landbaserade turismen, så att vi kan skapa sådana möjligheter att vi kan få hit
folk. Vi har för små projekt som drar här på Åland. Olof Erland var inne
på att det behöver vara någon stort som syns och lyser. Tyvärr har vi inte
råd med det i dagens system. Jag har förespråkat att man skulle finansiera det gemensamt. Den som utnyttjar skatteundantaget ska också vara
med och finansiera sådana här projekt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Efter det här interna centermötet så skulle jag vilja tacka
kollegan Harry Jansson för ett bra anförande. Det var initierat och sakkunnigt. En central fråga var bokningsbarheten på de åländska turistprodukterna och paketering hör naturligtvis ihop med det. Det här är ett
20 år gammalt projekt som har hållit på under alla dessa 20 år. I praktiken har det fallit på att rederierna har varit emot det. Varje rederi vill ha
sitt system för sig. Hur tycker kollegan Jansson att det här är behandlat i
den här strategin? Vilka är framgångsförutsättningarna utgående ifrån
det som strategin föreslår?
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, herr talman! I och med att Destination Åland m.fl. utgår från ett
helhetsperspektiv och i princip struntar i på vilket sätt resenärerna
kommer till Åland så är det på väg att bli en icke-fråga. Vi behöver
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egentligen inte vara oroliga för den sidan längre. Tekniken har hjälpt
oss.
Som medverkande i besöksnäringen så tror jag att vi tillsammans
kunde göra en hel del mera för att utveckla den möjligheten som teknologin ger oss. Man kan hoppas att det här nätverkande kommer att
bidra till att vi hittar den här typen av samarbetsformer. Tyvärr är den
åländska besöksnäringen spretig, den rör sig på alla nivåer och därmed
finns det vissa saker som vi behöver jobba extra med.
Ltl Roger Jansson, replik

Talman! Trots den goda viljan så är jag inte nöjd med svaret. Problemet
är nog betydligt större än det som redovisades. Det framgår också av
strategin där man på sidan 24 skriver; "det åländska utbudet är idag
svårt att ta del av och boka då det är uppdelat mellan ett antal olika
bokningskanaler.” Destination Åland är bra, det är fint att det har
kommit igång, men Eckerölinjen och Viking Line har fortsatt sina egna
system och sina egna kontrakt. Man skriver i strategin; "ambitionen är
att på sikt skapa en väg in till Åland med en gemensam plattform som
möjliggör för alla aktörer att skapa paket och sälja varandra”. Det är
jättebra, men bästa kollega Jansson, hur ska det här hjälpa till att nå
målet?
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, herr talman! Frånsett det att jag deltog vid presentationen av strategidokumentet på Alandica, mycket trevlig tillställning, fantastiskt uppslutning och bra engagemang även där, så har jag inte deltagit i det här
arbetet överhuvudtaget. Som politiker har jag aktat mig att ta del av det.
Det är klart att en strategi alltid kommer att innehålla vissa skrivningar
som är svåra att förverkliga. Internet är det viktiga när det gäller att få
det åländska besöksutbudet att hitta rätt. Det betyder att den som är
högst bland sökmotorerna, antagligen Google, så är det den vägen som
man hittar rätt. Därmed blir Destination Åland, och de som lyckas hålla
sig framme, porten in till Åland. Jag tror inte att vi i framtiden kommer
att få uppleva att vi kommer att kunna boka varandra hur som helst med
paketresor och liknande. Tyvärr, här kanske konkurrensen är till vår
nackdel.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Danne Sundman

Herr talman! För att komma i stämning till den här debatten så rodde jag hit i
morse från Mellanvik i Söderby. Jag tänkte på vägen, när jag färdades över
spegelblanka vikar och fjädrar till en början förutom efter Lemströms kanal
där det blåste motvind, på vad jag skulle säga. Visst slås man av den fantastiska natur och den resurs som vi har på Åland, särskilt när man sitter i en
roddbåt halv åtta på morgon när det är lugnt och fint, och hur fint det måste
vara för en turist som inte ser det här varje dag.
Talman! Jag har haft fördelen att ingå i Visit Ålands valberedning i flera år.
Det har gett mig en insyn i turistbranschen som man kanske inte får annars.
Många turistföretagare har delat med sig av sina innersta tankar som de
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kanske inte annars kan dela med sig i den offentliga debatten. Det har fått
mig att förstå vad problemet är när det gäller turistnäringens utveckling eller
som vi nu nästan upplever, en avveckling. Sådan utveckling ser vi. Utgående
från det ska jag kommentera den här strategin.
Man kan säga lite sarkastiskt att det här är ännu ett meddelande där man
från regeringens sida talar om vad man borde ha gjort. Ett sådant här meddelande ska ju komma i början av perioden. Till regeringens försvar kan sägas
att det är en jättebra början att ha hela det här arbetet på plats när det kommer en ny regering efter valet. Det är absolut inte bortkastat som det kanske
har varit i andra fall när man kommer så här sent i perioden och redogör för
den politik som man avser föra.
Det här meddelandet visar i huvudsak på goda målsättningar. Man siktar
på att fördubbla turismens produktionsvärde, vilket är något som vi i obunden samling tror på att är möjligt eftersom det är onaturligt lågt idag. Det går
absolut att fördubbla den landbaserade turismens betydelse.
Sättet att arbeta fram strategin, att göra branschen delaktig, har varit jättebra. Jag har, i likhet med ltl Harry Jansson, försökt hålla mig borta men jag
har lite följt den här processen. Man har verkligen lyckats engagera och entusiasmera turistnäringen. Det sätt på vilket ministern presenterade strategin
här kan anses vara representativ för hur näringen ser på det. Det ska man
också ha beröm för. Det har varit en bra delaktighet från branschen.
När vi ska välja var vi ska skapa tillväxt så är det här en klok del av näringslivet. Man ska inte bara visionera och spåna runt nya branscher. Vi
måste också titta på vilka branscher vi kan utveckla. Då är det jättebra att få
delaktighet. Delaktighet är bra förutom på en nivå och det är den allra, allra
viktigaste, nämligen rederierna. På de möten som jag har deltagit i så visst
har rederirepresentanter varit med. Jag tror inte att det här strategiarbetet
har tagit fäste i de innersta rummen, hos VD och styrelser i rederierna. De ser
det som ett bi-affärsområde. Detta ska jag prata lite kring.
Den landbaserade turismen har kommit i kölvattnet av den sjöbaserade.
Folk har gått i land. Turistföretagarna på land har fått besökare nästan gratis,
eftersom folk har stigit av båtarna. Som vi hörde här tidigare så har rederierna förfinat och förändrat sina affärsstrategier. Nu vill man ha sina passagerare ombord och man vill ha avkastningen. Det är inte huvudfokus att, förutom några enstaka båtar, skjutsa folk till Åland som det var tidigare. Det gör
att man från rederiernas sida vill ha kvantitet, man vill ha lite många passagerare som köper jättemycket i taxfreebutiken och konsumerar ombord. Man
är inte intresserad av tankarna på att nischa sig på marknadsföring och efter
intresse. Man vill skjuta med avsågat hagelgevär på marknaden med masskommunikation för att få så många som möjligt att åka båt. Det är kanske någon som är på väg till Åland men det är inte huvudfokus. Det här medför att
turistsiffrorna ser ut som de gör och utvecklingen blir så som den är just nu.
Eftersom det här tänkandet också styr Visit Ålands marknadsföring i det
stora hela så är man fortfarande fast i de här strategierna.
Nu låter det som om jag är en ovän med rederierna och skäller på dem,
men så är det inte. Tvärtom, rederierna har varit jätteduktiga på att utveckla
sin affärsidé. Det är ju det som man gör när man verkar för den utveckling
som är bäst för rederierna. Det har vi ingenting med att gör annat än att
några av oss kanske har några smörgåsaktier och kan gå på bolagsstämma. Vi
kan ju inte bestämma hur rederierna ska göra. Däremot borde man försöka få
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fram en strategi där man ser en gemensam nämnare, där strategiarbetet når
ända in i styrelserummen och ända ut till de stora tongivande ägarna där man
tillsammans för en strategi som är gemensam nytta som båda vinner på. Det
tror jag tyvärr inte har skett hittills i det här strategiarbetet. Man kan inte heller förvänta sig att rederierna ska göra skada åt sig själva och gå med på strategier som är till nackdel för dem. Så fungerar inte det privata näringslivet.
Däremot kanske man på sikt kan hitta en målbild som är gemensam som gör
att deras verksamhet också kan utvecklas. Jag tror inte att det finns en framtid på sikt i att sälja sprit till turister. Det kommer att gå med spriten som det
har gått med tobaken. Om 20 år är rederiernas viktigaste intäktskälla mycket
mindre än vad den är idag. Det säger jag inte bara som nykterist, utan om
man följer trender i samhället så ser man det. Därför är det också i rederiernas intressen att vi gör någonting annat tillsammans. Det här är strategins
största bekymmer och det är egentligen det enda. Man kan välta hela bordet,
allting faller av och en sak ska vara kvar och det är just diskussionen med rederierna att hitta en gemensam nämnare. Allt annat är egentligen bisaker.
Allt som föreslås i strategin och allt som borde föreslås i strategin ska finansieras. Hur ska man finansiera det när landskapet har mellan 15-32 miljoner i underskott, beroende på hur man räknar? Det är väldigt svårt att hitta
ytterligare pengar för att finansiera och stöda näringen, för att finansiera projekt och för att finansiera sådant som offentlig sektor ska göra som infrastruktur osv. Där finns det ett parti, obunden samling, som har en lösning
som är väldigt eldfängd, men inte för oss, nämligen passageraravgift. Vi
skulle ta en liten, liten slant av varje passagerare som kommer till Åland. Vi
har föreslagit fem procent, man placerar det i en fond och fonden bidrar till
sådana här projekt som uttryckligen är till gagn för besöksnäringen. Det
skulle gynna rederierna i första hand, i andra hand den landbaserade turistnäringen och i tredje hand hela Ålands näringsliv. Men passageraravgift är
för känsligt så man kan inte ens prata om det. Det belyser kanske lite turismens problematik. Man ska ha stor respekt för och vara imponerad av de
åländska rederiernas framgångar, deras framgångssaga och deras potential.
Men man ska också titta lagtingsordningen och agera såsom rätt och sanning
bjuder, som det står i 9 §, och inte låta sig styras helt och hållet av de här intressena, särskilt inte i en strategidebatt. Man måste kunna frigöra sig lite,
tycker jag. Där har vi i storleksordningen 5 miljoner euro i året som vi kan
använda till att gynna turistnäringen och få en utveckling som vi vill ha.
En annan viktig sak är att se över motorn. Vad är då motorn? Det är Visit
Åland, branschens gemensamma organ som idag haltar betänkligt. Säg att
det är en V8, den går bra på fem cylindrar och dåligt på tre. De fem cylindrarna är rederierna och de tre är alla de andra småföretag som inte får ut vad
man borde få ut av sitt medlemskap i Visit Åland. Visit Åland borde absolut
bolagiseras. Det är någonting som landskapet och branschen måste var överens om och göra gemensamt. Bolagiseringen borde utföras så att man väger
upp alla små aktörers intressen och man får en rättvis maktfördelning i branschen. Man borde också bredda verksamheten och syssla med annat än
marknadsföring. Man borde bli ett gemensamt resursbolag som har tagit
många andra regioner och ställen ur den här situationen. Man bildar ett gemensamt bolag som driver utvecklingen. Det borde absolut göras. Embryot
finns där, Visit Åland har mycket kunskap, kompetens, kontakter och är långt
och mycket färdigt. Gör man det till ett aktiebolag och ser till att ägarbilden
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väger upp dessa intressen så kan man få Visit Åland som en motor som går
rent, spinner på och som drar utvecklingen med sig.
Talman! Jag är besjälad av den här utredningen som gjordes för några år
sedan; Attraktiva Åland. I den utredningen finns det mycket viktiga åtgärder.
Det finns delvis med i strategin men inte till alla delar. Jag tycker att det var
en bra turismstrategi.
Dessa två saker, bränsle och motorn, måste man få till den här utvecklingen. Sedan finns det också mycket annat klokt i strategin, att satsa på kvalitet,
att satsa på att nischa sig efter intressen, att man kommer till Åland för att
man är intresserad av någonting. Vi måste se till att få anläggningar som bejakar olika människors intressen, t.ex. dykning, motorsport eller friluftsliv. Så
att man passar som hand i handsken.
Det finns också andra saker som vi måste göra här i vår butik, t.ex. jordförvärvsregelverket, att vi inte har fått det på plats är en av den här valperiodens
största politiska misslyckande. En potentiell turistföretagare ska veta hur
man kan använda sitt kapital, hur man kan använda sin mark för att göra en
satsning i turistbranschen. Det finns ju flera väldigt goda exempel, Havsvidden och Silverskär. Skulle vi få fem sådana anläggningar till så behöver vi inte
ha någon annan turistnäring sedan. Så pass stor betydelse har de anläggningarna. Skulle vi satsa på kvalitetsturism så får vi inte det här slitaget som vi har
idag, som ltl Harry Jansson nämnde och beskrev bra. Kvalitetsturism sliter
inte på samma sätt som kvantitetsturism som vi har idag. Det sliter inte heller
på det humana kapitalet, på oss ålänningarna och på alla turistföretagare.
Man orkar mera på ett annat sätt. Det ger också annan nytta.
Jag vill till slut säga att man måste förvissa sig om att man inte lämnar rederierna på perrongen då tåget tuffar på. Även om det är skojigt ombord så
måste rederierna med på tåget på ett sådant sätt att man verkligen ser nyttan
också i den egna verksamheten och inte bara hot. Alla exemplen som har
nämnts här så låter det återigen som om man talar illa om de här intressena,
men så är det inte. Rederierna driver sina företag framgångsrikt utgående
ifrån sina förutsättningar. Men jag tror nog att det går att sy ihop en gemensam nämnare om man ger sig den på det. Tack.
Minister Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Ja, samarbetet med rederierna är jätteviktigt. Tack, ltl
Danne Sundman för all positiv kritik. Jag tror nog faktiskt att man diskuterar det i styrelsen. När Viking Line skulle satsa på den nya Ålandsfärjan så hade vi ett möte. Man påpekade hur viktigt det var att man
också satsar på landaktiviteter, exempelvis att man skulle få fram en
högkvalitativ golfbana till. Det har vi inte lyckats med tyvärr och det har
jag medgivit att vi inte har gjort. Men det är flera som får ta ansvar för
det. Det är nog ett samarbete, ett givande och tagande.
Vi har tidigare diskuterat bolagisering av Visit Åland. Jag vet att ni
har det som ett alternativ. Men de är ju en ideell förening och det är där
som det här måste diskuteras och det är där som de besluten måste tas.
Det kan inte vi bestämma här.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Det finns nyanser också inom rederinäringen. Det finns rederier som har en del av sin verksamhet väldigt beroende av den landba-
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serade turismen. Men i det stora hela så tror att medverkan är för liten.
Man måste få flera vagnar på tåget, som det står rederierna på, innan vi
får tåget att tuffa iväg. Det måste man koncentrera sig på.
Minister Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Jag tycker att vi har kontakt med dem också. Vi måste
vandra gemensamt. Det är väl med det här som med en kommunreform,
ingen kan i Ålands lagting stiga upp och säga hur de ska göra. Det måste
ske gemensamt. Den framtida utvecklingen är med oss.
Sedan när det gäller Visit Åland och bolagisering så finns det också
möjlighet att starta ett annat bolag, ett bolag som börjar arbeta med det
här som man exempelvis har gjort Sverige. Den möjligheten får man inte
utesluta.
När det gäller finansieringen så diskuterar man i strategin ganska
mycket runt finansieringen. Landskapet ska också vara med. Jag tycker
det är intressant att turistaktörer är med i proportion till vad de har
nytta av. Det är ett nytt tankesätt.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! När det gäller Visit Ålands bolagisering så visst har landskapet ett finger med i spelet i o m marknadsföringspotten som de på de
små företagens vägnar tillför Visit Åland varje år. Det är ändå en privat
förening som i så fall måste ombildas till en annan typ av juridisk person. Det handlar om att grunda ett nytt aktiebolag. Jag tycker att man
ska göra om Visit Åland och bilda ett bolag. Man ska inte börja med något nytt och delvis konkurrera. Jag har blivit mer och mer övertygad om
det här och nu är jag helt övertygad om att det måste göras. Det skulle
tas tag i omedelbart och få en bolagiseringsprocess, efter att ha hört dem
som har erfarenheter från andra ställen i världen och som med ett bolags hjälp lyft sin utveckling.
Här om dagen hade jag fördelen att träffa kommunalrådet i Åre
kommun. Hon är en förebild på många sätt. Jag diskuterade med henne
om just de här frågorna och fick exempel på hur man har gjort i Åre. För
övrigt träffades också ministern och kommunalrådet i cafeterian. Sådana erfarenheter måste vi ta del av.
Talmannen
Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! Det är intressanta synpunkter från ltl Sundman. Jag
delar dem i stort. Angående passageraravgiften så tycker jag att det är
att leka lite med elden med tanke på de investeringar som rederierna
står inför till följd av ökade miljökrav, reningskrav på bränsle och på
kort sikt bunkeroljans prissättning. Det känns inte riktigt rätt att det
åländska samhället, med det beroende vi har av bra kommunikationer,
att vi i det här läget skulle fundera på en passageraravgift. Det känns
inte rätt.
När det gäller jordförvärvsreglerna så tror jag inte att de är ett problem idag. Finns det intressenter och kapital så tror jag inte att det finns
någon kommun som skulle tacka nej till ett nytt Havsvidden koncept.
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Det är väl det faktum att intressenterna hittills har kastat lystna blickar
på områden som de offentliga gärna bibehåller i nuvarande karaktär.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! När det gäller passageraravgiften så pratar vi i obunden
samling om 50 cent per passagerare. Här om veckan infördes en bränsleavgift om 2 euro per passagerare. Det är väldigt små pengar. Det är ju
något som passagerna betalar. Det är inte rederierna som betalar det
även om det kanske i viss mån äter på rederiernas förtjänst och biljettpris. Man ska komma ihåg vem det gynnar i längden. Ja, rederierna eftersom Åland blir attraktivt. Folk vill åka till Åland eftersom man använder pengarna till att stärka Ålands attraktionskraft. Rederierna
kommer på sikt att få tillbaka mera än 50 cent. Det är jag helt övertygad
om.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack fru talman! Jag får väl anknyta till det som vi diskuterade i ltl Fredrik Karlströms motion tidigare, att inte har centergruppen uteslutit passageraravgiften som ett framtida instrument. Tar man det steget så
måste det nästan ske i samförstånd med rederierna. Jag tror att det är
rederierna som i första hand vet om det finns ett tilläggsutrymme i passageraravgifterna, i de normala biljettavgifterna.
När det gäller Visit Åland så tror jag att näringsminister Eliasson sade
det mesta. Personligen tror jag att det vore olyckligt om Visit Åland bolagiserades så att det åter blev ett fåtal aktörer. Vi som agerar inom ramen för Visit Åland så är det mesta ett separat bolag där visit Åland kan
vara med och ta ett initiativ och ta ett mindre ägande. Men de aktörer
som har pengar och intressen är de som driver de frågorna.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Visst ska man ha ett nära samarbete med rederierna när
man avgör hur pengarna från passageraravgifterna ska användas så att
det också gynnar deras utveckling och Ålands attraktionskraft som destination. Det är väldigt viktigt att också detta är någonting som man försöker få en gemensam nämnare kring. Rederierna ska absolut inte se det
här som ett straff och det tror jag inte att man gör heller om man räknar
på hur sådana här anläggningar kan gynna deras verksamhet på sikt.
När det gäller Visit Åland så är jag mot tanken på att det ska vara ett
separat bolag. Vi är för små på Åland för att ha ytterligare en intressent.
Visit Åland bör göras om till ett aktiebolag. Med aktieägaravtal kan man
kompensera upp att det är många små aktörer och några få stora aktörer
och få till ett bolag som fungerar.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Roger Jansson

Fru talman! Under 50 år har målsättningen med Ålands turism varit att förlänga säsongen, att skapa, om inte fyra säsonger så åtminstone tre säsonger.
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Vi har inte varit särskilt framgångsrika med det. Vi har haft en viss säsongförlängning genom golf, fiske och delvis genom konferenser. På det sistnämnda
området har det varit en dålig utveckling.
I den här strategin talas om att; ”målsättningen ska vara att under den
kommande tioårsperiod de dubblera den turistiska omsättningen. Primärt
ska ökningen ske utanför sommaren”. De här är något som vi alla kan skriva
under att så bör det bli. Jag hör också till dem som säger att Åland har definitivt potential för det. Vi har potential för vårturism, vi har potential för höstturism. Det är något knepigare på vintern men även där finns ett visst ljus i
tunneln, inte minst när det gäller konferens- och kongressturismen.
Trots denna potential går den mest mätbara utvecklingen, övernattningarna, ner i landskapet. Man kan säga att under 2000-talet har vi misslyckats
med turiststrategier. Det är inte bra om man jämför Ålands turism med hela
Sverige, det är inte rimligt. Det är inte bra om man jämför Ålands turism med
hela Finland. De enda som vi ska jämföra oss med är de mest framgångsrika
områdena inom turismen. Här har nämnts Åre. I Finland har vi Levi-området
med sina tre säsonger och några till dessutom. I Sverige finns ytterligare Göteborg och Gotland i viss mån men kanske inte så markant som de tidigare
nämnda eftersom Gotland har varit en ganska mogen produkt redan tidigare.
Vi såg ändå att Gotland hade överlägset bäst utveckling när det gäller övernattningssiffror, jämfört med Åland.
Jag tycker att den här strategin innehåller ett bra arbete. Men den kommer
naturligtvis nu så sent så att den egentligen berör nästa mandatperiod och
nästa regering.
När det gäller skärgårdstrafikplanen så är det bra input inför nästa regeringsperiod. Redan ett sådant konstaterande innehåller en kritik mot nu sittande regering. Varför nu, varför så sent? Jag återkommer till det.
Sidorna 3-7 som är en inledning före själva strategin är utomordentliga.
Det visar att näringsavdelningen har ett helhetsgrepp på turismutvecklingen
och dess möjligheter. Här har tjänstemännen på näringsavdelningen, som
ansvarar för texten, gjort ett gott arbete.
Själva utredningen är i och för sig också rätt bra, men den är tyvärr väldigt
oklar på frågorna; vem ska göra det här, när ska det göras, vad är det mer i
detalj som ska göras och hur ska det genomföras? Dessa traditionella frågor
vem, när, var och hur, borde inte få komma ut i en utredning ifrån offentlig
sektor utan att man har de här frågorna besvarade. Jag vill påstå att inom företagsvärlden kommer det inte ut några sådana utredningar. Den utredning
som näringslivet själva gjorde som hette Attraktiva Åland innehöll väldigt
markanta svar just på dessa frågor.
Man skriver kort och lakoniskt på sidan 16 om ägarna av frågorna. Den
som läser det här korta stycket på sidan 16 får egentligen inte reda på någonting när det gäller just de här viktiga frågorna.
Vilken är då landskapsregeringens roll? Under center och liberal regi är det
pengar och bidrag som är huvudinnehållet i politiken. För mig är näringspolitik inte pengar och bidrag. Det är en struktur i samhällsarbetet för att nå de
resultat man vill, och nå de mål man vill nå och det är frågan om stimulans av
mångahanda slag. Utbildningen är kanske vårt främsta stimulanspaket i de
sammanhangen. Men det är så väldigt mycket bidragstänkande i näringspolitiken i landskapet så att man ofta blir ledsen.
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På sidan 4-5 finns statistiken över turismutvecklingen. Målsättningarna
har inte uppnåtts. Man säger; ” besökarna stannar fortfarande i genomsnitt
2,1 nätter och det är fortfarande hög koncentration av övernattningar på
sommaren. Sett i efterkant av strategiperioden kan det konstateras att det
inte gjordes tillräckliga insatser kring samordning av arbetet med de frågor
som kräver gemensamma lösningar.” Där ser vi faktiskt en bra text för samhällets uppgift, samordning, alltså struktur och stimulans.
Det sägs här att det har varit i stort engagemang under processen. Det är
fullt möjligt, minister Eliasson, att det har varit ett stort engagemang. Jag har
varit med på ett av de här mötena. En god vän till mig har varit med på två
andra möten. Vid vår gemensamma diskussion och utvärdering av de här mötena undrade vi vad detta var. Vad var detta? Det var i viss mån att lyssna på
en konsult från Sverige och sedan var det att sätta sig ner och ”brainstorma”
som vi har gjort i 30 år inom turismen. Vi har brainstormat vart femte eller
vart fjärde år. Listorna ser likadana ut varje gång. Det är bara att plocka fram
de gamla listorna och jämföra. De mötena har inte visat det breda engagemanget från näringen. Däremot tror jag att strategigruppen, som var väldigt
stor och innehöll väldigt kunnigt folk, säkert har haft väldigt goda diskussioner i sammanhanget. Fortfarande kvarstår frågorna; vem, när, vad och hur?
Det har varit fyra förlorade år inom turismutvecklingen på Åland. Skulle
minister Eliasson ha varit turistminister under hela fyraårsperioden så tror
jag att det inte hade varit på det sättet. Men nu kom han så sent in i bilden så
det fanns inte längre några andra möjligheter än att slutföra det arbete som
inte riktigt hade kommit i gång på grund av många olika skäl. Det byttes folk,
det hoppade av folk osv.
Under den tidigare näringsministerns period så hade det varit lätt att ta
den utredning som näringslivet själv hade gjort och använda det som bas för
turismstrategin. Men det var man för stolt för eller jag vet inte vad som var
orsaken men man gjorde det inte i alla fall. Synd, fyra bortkastade år!
Det är kvalitetsutvecklingen på hårdvaran boende, det är evenemangsturismens utveckling och aktivitetsturismens utveckling som är de tre utvecklingsområden som är viktiga att genomföra. Ingenting av de här är Visit
Ålands egentliga uppgifter. Därför måste landskapsregeringen ta ansvar för
de tre områdena. Man har möjlighet att styra Visit Åland nästan helt och hållet genom det kontrakt som man skriver med dem och det bör man använda
sig av i det här sammanhanget.
Jag hör till dem som inte heller tror på en bolagisering. Jag tror att en bolagisering av Visit Åland vore förödande. Eftersom rätt snart efter en tid när
tilläggskapital behövs så skulle det vara några stora enstaka aktörer, antagligen rederierna, som skulle ta över verksamheten.
I den form som Visit Åland egentligen borde fungera så, skulle den inte
bara vara en marknadsföringsorganisation utan också en produktutvecklingsorganisation och aktivitets- och evenemangorganisation. Det är nödvändigt att rederierna är obetydliga aktörer. Det är landturismen som måste
styra det och det är landskapsregeringens näringspolitik som måste vara med
och styra utvecklingen.
I utredningen Attraktiva Åland föreslogs lösningar för detta. Jag tycker att
det är synd att man inte har tagit upp den kastade handsken i den här strategiutredningen och kommit med förslag på vem och hur. De förslagen fanns
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serverade och det hade varit enkelt att ta upp dem i den här utredningen. Det
saknas.
Många som besökte Göteborg för 4-5 år sedan tyckte att den organisationen var alldeles fantastiskt bra för att få en utveckling till stånd. Vi som har besökt Åre känner till hur det är organiserat där. Vi som har besökt Levi vet hur
det är organiserat där. Det har alltså inte någon Visit Åland modell med blott
ett marknadsföringsbolag som står för utvecklingen. De har en betydligt mer
strukturerad organisation. Jag hoppas att nästa landskapsregering tar i den
frågan omedelbart och skriver in det i programmet hur det här ska skötas.
Modeller finns.
Jag ska ta upp två saker ännu. Flera talare har varit inne på detta, det gäller problematiken kring fartygsturismen kontra landturismen. Fartygsturismen är och måste vara en massturism. Den måste marknadsföra sin egen
produkt på det maximala sättet och använda sina marknadsföringstillgångar
på ett sådant sätt. Delvis finns inom Viking Line ett intresse för Ålandsmarknaden för den landbaserade turismen huvudsakligen tack vare ett fartyg i den
flottan. Eckerölinjen har numera heller inte flera än ett fartyg där intresset
finns att det ska finnas en fungerande landprodukt.
Ålands turism är helt beroende av fartygsturismen. Det är fartygsturismen
som ger oss våra inresanden. Det kommer att vara på det sättet för evärdlig
tid får vi hoppas. Därför måste samspelet mellan fartygsturismen och landturismen fungera väl. Det får inte vara så att fartygsturismen ges en sådan
andel i strukturerna så att man motverka landturismens utveckling. Så har
det varit hittills när det gäller allotmentsystemen som låser osåld kapacitet
och så har det varit hittills när det gäller provisionsutvecklingen. När jag för
25 år slutade inom turismen så var logiprovisionerna på 15 procent. Idag tror
jag att de ligger på 25 procent. Restaurangprovisionerna var på 7-8 procent,
idag tror att de är på 15 procent. Det innebär att lönsamheten från branschen
successivt minskar om inte försäljningen vid en sådan här omläggning skulle
öka enormt, vilket den inte har gjort, den har stått stilla. Det innebär att landturismens lönsamhet drabbas. Den här onda cirkeln måste man komma ur.
Fartygsturismen ska vara massturism, det ska vi inte tvivla på, annars
finns inte någon tillräcklig lönsamhet i den, medan landturismens ska vara en
kvalitetsturism. Rederierna vill naturligtvis också att landturismen ska medverka till massturismen ombord. Det kan den göra men den måste ha en annan fokus när det gäller utveckling. Därför måste landturismen ta tag i produktutvecklingen och i utvecklingen av aktiviteter och evenemang så att
Åland får åtminstone tre säsonger.
Avslutningsvis, vi var tidigare inne på bokningsbarheten. I en replik med
kollegan Harry Jansson så redde vi väl ut det här i stort sett. Det har varit ett
jättebekymmer. Det har varit huvudorsaken, under de senaste 20 åren, till att
vi inte har kommit framåt i den frågan. Det är jättebra nu att Destination
Åland har kommit till, så att man har lyckats få en hel del av kapaciteten till
sig och att man har lyckats paketera ganska brett och därmed ger möjlighet
för kunden att på webben sätta ihop sina egna paket. Men fortfarande är en
stor del av kapaciteten låst på annat sätt så att den inte är tillgänglig. När ett
rum blir tomt går det inte att sälja följande dag, utan den förlusten har man.
För Ålands turism har det varit förödande att det har varit på det här sättet.
Tack, fru talman.
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Talmannen
Tack för det långa anförandet.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman. Jag får tacka ltl Jansson för ett intressant inlägg. Det
var kanske några ord i anförandet som jag lite vill replikera på. Det ena
gäller frågan; varför nu, varför turismstrategin ligger på bordet först i
dag? Då vet ltl Roger Jansson, precis som när det gäller det mediepolitiska meddelandet och det trafikpolitiska meddelandet, att dessa tre
meddelanden fick vi under vårkanten. Men vi har inte förmått oss att ta
en tidigare debatt i lagtinget. Man kan ju inte riktigt kritisera landskapsregeringen för vår tidsplanering. Vi prioriterar tydligen inte vissa saker i
vårt arbete.
Kängan till liberalerna och centern om bidragstänkandet, är det inte
så, ltl Jansson, att den period som har varit har istället kännetecknats av
att vi har tvingats dra ner på bidrag på en rad moment? Ålands näringsliv har ansett att vi är för dåliga på att ge stöd. Det är kanske inte regeringspartierna som ska belastas för det faktum att ekonomin har varit
pressad.
Ltl Roger Jansson, replik

Talman! Jag måste först få berätta att orsaken till det överlånga anförandet var att den här apparaten hela tiden visade att jag hade 39 sekunder kvar. Jag kunde inte förstå hur jag hade så mycket kvar hela tiden.
Det är så, bästa Harry Jansson, att planen för turismen skulle ha
kommit i senare delen av 2009 enligt löften från landskapsregeringen
då och allra senast våren 2010. Så det är ingen vits att vi skyller på oss
själva. Det är klart att den här fördröjningen i år har blivit därför att
sommaren kom emellan och det fanns ingen större orsak att ta den när
den ändå var så sen. Bästa kollega, denna utredning är fördröjd med två
år, om det är av centern då uppenbarligen när ni har haft ministerposten.
Ltl Harry Jansson, replik

Då borde ltl Jansson tycka att det är bra att det faktiskt ligger en genomarbetad produkt på bordet. Det är bara att konstatera att även om vi
hade den på bordet för fyra månader sedan så tog vi oss inte tid utan vi
var ivriga att gå på sommarledighet. Jag tycker nog att vi ska titta oss
själva i spegeln om vi tycker att andra är försenade.
Valslogan om fyra förlorade år, jag tycker som aktör själv i turistbranschen att det inte har varit fyra förlorade år. Tvärtom vi har Havsvidden,
öppna gårdar, champagefyndet mm som har berikat åländsk turism och
tillsammans med turismstrategin har det lagts en god grund för det fortsatta arbetet.
Sedan tror jag att ltl Roger Jansson kan erkänna att vissa faktorer
som vi redan har berört, dvs. rederiernas minskade intresse för landbaserad turism och problematiken med generationsskiftet, att det är de
som ligger bakom stagnation som vi har upplevt.
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Ltl Roger Jansson, replik

Fru talman! Ja, när man är medveten om att man har en generationsväxling på gång så måste strategin byggas upp efter det. Landskapsregeringen måste ha en struktur för att hjälpa till, och den har saknats.
Fyra förlorade år är faktiskt ingen slogan för mig utan jag tycker faktiskt så när jag kom betraktat näringspolitiken och särskilt gäller det
satsningarna på turismen och engagemanget för turismen. Jag tycker
personligen att det faktiskt är fyra förlorade år.
När det gäller resonemanget om bidrag menar jag att näringspolitiken
på Åland p.g.a. de här två stora partierna huvudsakligen innehåller bidrag som verktyg. Till och med företagarna har trott att det ska vara på
det sättet. Många av dem talar också om de borde få bidrag för det här
och det här. Jag hoppas att man kommer ifrån det tänkande så fort som
möjligt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Torbjörn Eliasson, replik

Tack fru talman! Jag tackar först ltl Roger Jansson för de positiva ord
som han sade. Han har stor erfarenhet av det här. Han nämnde att flera
regeringar har misslyckats med strategierna. Visst är det ju så. Därför
tror jag mera på den här strategin eftersom den inte är politisk. Vi har
inte suttit här och sagt vad näringslivet ska göra. Det var detta som var
det nya och som jag tycker att vi kan hoppas på. Näringslivet har själv
varit med. De som ska göra det har varit med och sagt hur det här ska gå
till och det ska vi ta vara på.
Senast våren 2010 skulle turismstrategin vara klar, ja, så var det och
först nu diskuterar vi den. Jag vill poängtera och påminna om att under
den här tiden, från april, har implementeringen pågått. Det är också positivt. Det är många människor som sitter och jobbar och det händer
någonting hela tiden.
Ltl Roger Jansson, replik

Fru talman! Nu har vi förklaringen till tidsuret, här står ”run time error”.
Ministern säger nu att det är nytt att näringslivet är med, det stämmer ju inte. Det är ju inte nytt. I den föregående strategin, som jag faktiskt tyckte var väldigt bra, svarade man på; vem, när, vad och hur? Där
angav man vad näringslivet skulle göra, vad företagssektorn skulle göra,
vad kommunerna skulle göra och vad landskapet skulle göra. Åtskilliga
av de här aktörerna gjorde också någonting utgående ifrån det. Men
några gjorde det sedan inte. Näringsministrarna har tyvärr inte gjort det
som stod i den och som fortfarande borde vara gällande under de senaste fyra åren.
Minister Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Ltl Roger Jansson pratade om hur man gjorde i Göteborg, Åre och Levi. Det finns massor med fina exempel. Jag tror att just
det som de har gjort har vi gjort nu. Man har startat upp ett samarbete
där alla är med och det är jätteviktigt. Ltl Roger Jansson får säga vad
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han vill. Det har varit lite så här; det där ska du göra, det ska ni göra och
det där ska ni göra. Men nu är alla med och samarbetar och så växer det
fram olika produkter. Det växer fram, sedan får man komma hit till
landskapsregeringen och så tar vi ställning till det. Vi gör mycket redan.
Vi har en person som arbetar med det här, vi satsar både pengar och resurser. Det finns finansieringsformer som ltl Roger Jansson kallar för
bidrag, men det är ju ett system som har funnits i alla år. Varför skulle vi
plocka bort de möjligheterna för företagarna att också få bidrag?
Ltl Roger Jansson, replik

Fru talman! Inte har jag föreslagit att det ska plockas bort helt och hållet
för näringslivet, utan i viss mån ska det vara ett instrument. Men när det
har varit huvudinstrumentet så tycker jag att det är fel. Vi har blivit ett
bidragsberoende samhälle där näringspolitiken och diskussioner har
förts på fel villkor. Det stämmer nog inte att vi nu, i och med den här utredningen, skulle stå där Göteborg, Åre och Levi stod för ett antal år sedan. Där hade de, som jag förordar, kommit överens mellan parterna
vem som gör vad, när man gör det, hur man gör det, hur man finansierar det och var man gör det osv. Det finns inte grundlagt i den här utredningen utan det måste vara kommande regerings ansvar att skapa
den strukturen.
En annan brist som finns är att organisationen för hur det här ska göras och vem som ska ta ansvaret från samhällets sida också är otydlig.
Man talar generellt om Visit Åland och om Ålands Näringsliv osv. men
det är inte konkret.
Jag avslutar med, såsom jag började, att det finns väldigt mycket bra
att bygga på i den här strategin.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Anders Eriksson

Herr talman! Jag noterade att näringsministern sade att han hade laddat för
sitt anförande sedan maj. Jag undrar om han inte rentav har blivit lite överladdad för det var väldigt stora ord, svepande formuleringar och slagord. ”Vi
ska bli nummer ett i Norden”, sade näringsministern. Det är absolut bra. Man
ska ha höga mål. Vi vill och vi har velat länge bli nummer ett i Norden. Jag är
personligen lite tveksam mot den bakgrunden att näringsminister Eliasson
blickade tillbaka mycket. Han sade; så gjorde vi när stugturismens byggdes
upp, så gjorde vi då och så gjorde vi då. Jag tror att man måste konstatera att
det fanns en helt annan entreprenörsanda då, det fanns en helt annan riskbenägenhet och det fanns en helt annan inställning till att arbeta. Jag tror att
det är viktigt att vi utgår ifrån nuläget.
Näringsministern Eliasson sade att vissa har sagt att den här strategin kom
fem före tolv. Det var klädsamt av honom att inte nämna namn, men det var
jag som nämnde det i en radiodiskussion. Jag ser en strategi på det sättet att
det är väldigt viktigt att man i början på en mandatperiod har en strategi, en
färdplan och något som man ska arbeta efter. Det blir väldigt märkligt att
lägga en sådan här debatt fem före tolv.
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Nu är det här en strategi som ska löpa över tio år och över flera mandatperioder. I den nya landskapsregeringen ska man absoluta ta vara på det som är
bra i den här turismstrategin.
Jag delar den uppfattningen som ltl Roger Jansson var inne på. Jag har
själv varit med på en strategidiskussion i Ulfsby. Jag tyckte att det var mycket
”flum”. Det var Whops, USP och det var MICE, den här gången med c. Men
det spelar ingen roll hur man stavar MISE så signalerar det inte så mycket
positivt. Det var också en oändlig diskussion om Åland skulle vara ett kärt eller ett känt örike. Jag tror att det är svårt för entreprenörer, resultatinriktade
människor, som vill utveckla sitt företag istället för att sitta på möten, att ta
detta till sig. Därför är det så olika bud om det har varit bra eller inte.
Jag vill igen understryka att vi måste ta vara på det som är bra i det här arbetet och vi måste få mera handlingskraft i kommande landskapsregering när
det gäller turismen.
Jag ville ta vara på en sak i det som näringsminister Eliasson ville förmedla; positivism, att vi är positiva, jag tror det är viktigt.
Visit Åland har enligt mitt förmenande gjort ett bra jobb när man har fått
till stånd den stora Kick-off manifestationen som man har på våren innan turistsäsongen startar på allvar. Det har lyft hela näringen. Det har blivit en
spännande inspirerande miljö. Jag har många gånger lyft fram det som ett
gott exempel. Jag tror att det är viktigt att man kan jobba på det sättet.
Om vi går in på strategin så tittade jag här i början när man pratar om turismens samhällsekonomiska betydelse för Åland. Det är en viktig näring och
det är otvivelaktigt så. Men det är inte relevant när man använder BNP-siffror
som också inkluderar passagerarfärjtrafiken. Jag noterar att det sägs att 19,7
procent är sysselsatta med turismen, 1658 personer. De här sifforna stämmer
nog inte riktigt. Vi har ungefär 14 000 arbetsplatser på Åland och nästan 20
procent av det blir inte 1658.
Det samma gäller när man pratar om BNP. Där pratar man om att 26,6
procent, 260 miljoner, kommer från turismen. ”Här ingår turisternas direkta landkonsumtion på Åland, ålänningarnas egen konsumtion av turisttjänster, de åländska företagens turisminkomster utanför Åland samt de
åländska passagerarrederiernas totala försäljning till turister. Motsvarande uppgift för landturismen är 3,5 procent eller drygt 34 miljoner euro.”
Det är den relevanta siffran, man kan inte blanda in passagerarfärjtrafiken
som i många fall de facto inte berör Åland. Det är lite som när man pratar om
värdet i gamla finska mark när man ska måla upp hur stora summor det
handlar om.
Följande punkt, uppföljning av den föregående turismstrategin, så tycker
jag, herr talman, att det är felaktigt när krönikörer i tidningar många gånger
skriver att det inte har hänt någonting när det gäller landskapet och när det
gäller strategin som gick ut i fjol. Tittar vi på planerade investeringar så har vi
KK-huset, golfbana i Finström, idrotts- och motionscenter i Godby och
Ålands Sjöfartsmuseet i Mariehamn. Alla dessa är förverkligade ganska långt
utom golfbanan där man har gått lite på grund.
Ska man ta fasta på det positiva, att man försöker se på saker och ting med
positiva ögon så kan man inte bara säga att inget har hänt. För det har det de
facto gjort. Sedan är det en annan sak att besluten om de här projekten togs
under tidigare mandatperioder. Men de har i varje fall förverkligats.
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Jag går ganska snabbt igenom det här för den här klockan är inte tillförlitlig idag.
Punkt 6 när det gäller genomförandet, jag vill ta fasta på första meningen:
”Företagen som levererar tjänster inom turismnäringen har den viktigaste
rollen”. Jag vill understryka det. Också jag vill påpeka att rollfördelningen när
man tittar i strategidokumentet är oklar. Strategin skulle vinna betydligt på
om man kunde ha en tydligare rollfördelning på vem som ska göra vad.
Punkt 7, landskapsregeringens roll, där finns mycket bra skrivningar. Men
verkligheten är ju en annan. I första stycket sägs:” Landskapsregeringens
roll i genomförandet är bland annat att i agerande och beslutsfattande bedöma vad olika åtgärder får för konsekvenser för turismen samt genom
samarbete med olika myndigheter och i det interna arbetet minska byråkratin för att underlätta företagens vardag.” Jag noterade att näringsministern
pratade om en välkänd kock, inga namn nämnda. Angående de planer som
nämndes på Jan Karlsgården så råkar jag veta att den kända kocken har arbetat stenhårt i två år för att försöka få besked från landskapsregeringen vad
som kommer att gälla när det gäller de framtida planerna. Det är så lätt att
skriva att man ska minska byråkratin och man ska underlätta för företagens
vardag. Men verkligheten är något helt annat.
I följande stycke: ”Landskapsregeringen förfogar över betydande naturoch kulturresurser som är viktiga ingredienser i Ålandsbilden. Landskapsregeringen har målmedvetet och aktivt använt resurserna för att de ska utgöra en bra plattform för besöksnäringen.” Man tänker på Stornäset och på
både det ena och det andra. Inte kan man ju säga att man har arbetat målmedvetet och aktivt för att främja besöksnäringen. Stornäset, golfbaneprojektet är ett stort misslyckande tyvärr.
Inför den här debatten, herr talman, så talade jag med en turistföretagare
och frågade; vilka är de tre viktigaste punkterna för dig för att du ska kunna
utveckla ditt företag? Två av de punkterna har redan kommit upp i debatten.
När det gäller stugturismen, som den här personen är verksam inom, så är
skatteinstrumentet oerhört viktigt. Vi vet att vi inte har skattebehörigheten
men de nackdelar det har. Men det är så pass viktigt, om man ska lyckas göra
något här, att man borde ta en diskussion med riksmyndigheterna. De stugbyar som byggdes upp så byggdes mycket tack vare att man kunde kvitta det
mellan olika förvärvskällor. Det var små företagare som tjänade bra i ett företag och istället för att skatta bort pengarna så investerade man i relativt högklassiga turistbyar. Det möjligheterna finns inte alls och avskrivningsprocenterna är ju helt ”uppåt väggarna” för att man ska få någon avkastning på kapitalet inom den branschen.
Den andra punkten som företagaren nämnde var just generationsväxlingarna, vilket flera har varit inne på. Turistföretagarna börjar bli mycket till
åren. Här måste myndigheterna se vad man kan göra för att underlätta det
här, vad man kan göra för att uppgradera anläggningarna och vad man kan
göra för att få generationsväxlingen att fungera. Man måste ta krafttag.
Den tredje punkten som nämndes var marknadsföringen, att man skulle ha
en mera riktad marknadsföring och söka nya marknader. Jag vet att det finns
i strategidokument om nischade marknader osv. Men nu är det ganska långt
färjornas upptagningsområde. Färjtrafiken är jätteviktig för oss. Men jag tror
faktiskt att landskapsmyndigheterna måste börja ställa mera krav på rederierna för att de utnyttjar det åländska skatteundantaget om vi ska kunna ut346

veckla den åländska turismen såsom vi hoppas på. Vi har varit för tillmötesgående. Man kan från Stockholm kryssa både till Helsingfors, Åland och till
Åbo för ungefär 2-5 euro. Det är inga pengar alls. Ålänningarna ska blidkas
med ett Ålandskort som inte alls ger de förmånerna. Men det är inte det som
är det viktiga när vi pratar turism, utan det viktiga är ju att turist-Åland får
något tillbaka. Vi har kryssningsprodukter där man inte överhuvudtaget sätter foten på åländsk mark. Där hoppas jag att man kan börja ta i mera på allvar.
Jag avrundar med att försöka peka på något för att hjälpa näringsministern om vi ska bli nummer ett i Norden när det gäller turismen. Ett viktigt
delmål skulle vara att ha ett Havsvidden i varje kommun. När man började
prata om Havsvidden så pratade bl.a. centern om att ålänningarna skulle få
flytta upp i bergen. Den typen av signaler måste man få bort.
Åland som turistnation är starkt beroende av nya initiativ och satsningar
från framsynta näringsidkare och entreprenörer. Det är egentligen det som är
grunden till att vi ska få en utveckling till stånd. Mot den bakgrunden bör
nytänkande lösningar ges utrymme och politisk support. Man måste utnyttja
de unika naturliga egenskaper som vi har betydligt mer än vad vi gör idag.
Turistföretagare likaväl som andra företagare behöver stöd. Man ska inte
jaga dem. Vi har pratat om stödentreprenörerna, jaga dem inte. Ett stort hinder för företagande är alla regler som entreprenörerna måste följa. Vill man
först och främst genomföra en företagsidé så tvingas man faktiskt bli någon
sorts professionell ”blankettifyllare” och administratör. De signaler som
kommer är att det har blivit oerhört komplicerat att ta kontakt med näringsavdelningen, få gehör för de företagsidéer man har och framförallt få någon
sorts support och komma vidare. Myndigheternas inställning till entreprenörer och kreatörer måste ändras. Där har utvecklingen de senaste fyra åren och
tyvärr också före det gått åt helt fel håll. Jag tror att det är viktigt för företagandet i stort men turismen i synnerhet för där är det många gånger små företagare som har svårt att kunna hävda sig i den miljö som gäller inom näringslivsutvecklingen idag och det är ett bekymmer i sig. Tack.
Minister Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Tack så mycket ltl Anders Eriksson. Jag drar nog den
slutsatsen att ltl Eriksson inte har funnit så mycket att riktigt kritisera.
Först sade han att det var lite positivism, lite flum och tillbaka till den
gamla andan. Men sedan kom han fram till att det var viktigt med positivism i varje fall och att det har gett näringen ett lyft. Han nämnde
nummer ett att det kanske inte är så dumt att man säger att vi ska bli
bäst.
Sedan gav ltl Anders Eriksson också några råd till mig för att hjälpa
till; ett Havsvidden i varje kommun, detta håller jag helt med om, det är
jättebra. Det är ingenting som vi ifrån centern har problem med. Det är
viktigt med nya entreprenörer. Nytänkande lösningar, visst, det försöker
vi arbeta med hela tiden och det är just det som den här processen nu
håller på att arbeta med.
När det gäller regler för entreprenörerna så kan vi gå tillbaka 10, 15
eller 20 år så har alla regeringar misslyckats med det.
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Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag tror att den värderade näringsministern missförstår mig. Han sade
inledningsvis att jag tydligen inte har hittat så mycket att kritisera. Jag
har inte sökt efter någonting att kritisera. Jag försökte ta vara på det positiva som fanns i näringsministerns anförande, även om jag tyckte att
det var lite väl svepande och lite väl mycket slagord.
Sedan har jag inte sagt att turistsatsning i sig, det vi debatterar nu, är
lyftet för turistnäring. Jag tyckte att det arbete som Visit Åland har gjort
med Kick-offen, den manifestation som man har fått till stånd, var positivt. Det tror jag att har lyft turistnäringen, det har fått turistidkarna att
känna sig betydelsefulla att de deltar i ett viktigt arbete. Jag har varit
med så pass länge så jag vet att det har varit helt andra tongångar på
Ålands Turistförbunds årsmöten tidigare under åren. Det tycker jag att
är bra, men det har ju ingenting att göra med turismstrategin. Där rör
näringsministern ihop det lite.
Minister Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Ja, jag har också varit med på många möten förr i tiden. Jag har varit med genom hela den här utvecklingen. Det som är det
fina med den här processen är att man känner lite av den gamla andan
som fanns förr, att det börjar nappa lite på det och att det finns möjligheter att nu genom samarbete få en trendförändring på det här.
Det som jag sade i förra repliken om detta med regler, lagar och förordningar och allt sådant som gör det jobbigt för alla våra entreprenörer, det gäller inte bara turismen utan det gäller all verksamhet, så där är
vi helt överens. Där kan man faktiskt konstatera att det är inte bara den
här regeringen, de fyra senaste åren, som har skapat det, utan det är
många regeringar tillbaka i tiden där ltl Anders Eriksson själv har suttit
med och skapat sådana här saker, utan att ta bort regler, tyvärr. Där
måste vi definitivt bli bättre.
Ltl Anders Eriksson, replik

Vi är troligtvis överens om en sak, säkert flera också, och det är att turismen är en framtidsnäring. Då tror jag att det är viktigt att man tittar
framåt. Igen noterade jag att näringsministern började prata någonting
om att han ser någonting positivt, han började se något lite av den gamla
andan. Jag ser inte så mycket av den gamla andan. Om vi pratar om
detta med Kick-offen så är det ett nytt modernt sätt att jobba som tilltalar dem som är verksamma inom turistbranschen, och det tror jag att är
bra.
Sedan när det gäller att minska byråkratin och regelkrångel så säkert
gjordes det också misstag under den tid som jag var verksam i landskapsstyrelsen. Den här landskapsregeringen som vi har nu har varit
väldigt tjänstemannastyrd. Man har inte har de glasögonen på sig så att
man har sett hur man ska lyckas kunna minska byråkratin. Som jag
nämnde på ett möte som vi var på tillsammans; lika väl som man i en
lagstiftning bedömer de ekonomiska aspekterna och jämställdhetsa-

348

spekterna borde man också bedöma de byråkratiska effekterna. Det är
ett sätt att komma någon var när det gäller det här.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Jag har bara en reflektion. När det gäller BNP-begreppet
så förvånas alla över att det är så lågt. Jag tror att det finns lite lurigheter i det. Skulle man räkna turismen på land i förhållande till andra landbaserade näringar så skulle man få en betydligt högre siffra. Vi såg på
inkvarteringsstatistiken att Åland ligger bra till. Även om affärsutbytet
kanske inte är så stort som det kunde vara.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är riktigt. Det är ett problem. Det är svårt att mäta just på grund av
att turismen är en binäring för så pass många människor. I statistik definieras man inte som turistföretagare utan man kan vara alltifrån
plåtslagare, småföretagare till jordbrukare. Jag tror att det är svårt att få
fram relevanta siffror. Men jag ville peka på att man inte kan ta med
hela färjtrafiken när man mäter sysselsättningen inom turismen och när
man mäter BNP inom turismen. För det blir fullständigt irrelevant.
Ltl Olof Erland, replik

Ja, så är det. Det är viktigt att se att det är två olika marknader, två olika
aktörer. Det som händer på land tycker jag att man kan se med så kallade okulär besiktning. Rör man sig här på sommaren så är det enormt
mycket evenemang över hela Åland. Sedan har vi en lågsäsong. Det som
händer är att folk kommer utifrån och har tjänat in sina vinster, löner
som de spenderar. Det är exportinkomster som har ett särskilt värde.
Turismen är nog underskattat egentligen.
Ltl Anders Eriksson, replik

Ja, det var absolut inte min mening att ytterligare underskatta turismen.
Jag håller med om att det är en viktig framtidsnäring för Åland som vi
med gemensamma krafter ska få att lyfta. Jag ville peka på att den här
typen av statistik inte ger en relevant bild, lika väl som när man säger att
om man renodlar det här, tar bara landturismen så är det 465 personer
eller 5,5 procent som är sysselsatta inom turismen år 2008. Det är den
senaste statistiken som finns och då var ungefär 14 000 sysselsatta. Det
är ju enkel matematik, 10 procent av 14 000 är 1 400 och 5 procent är
700 så det ska handla om cirka 770 personer. Medan man skriver att det
är 465 personer. Man kan tycka att det är petitesser, men har man statistik så är det viktigt att man har relevant statistik och inte statistik som
synbarligen inte stämmer.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Åke Mattsson

Tack herr, talman! Många synpunkter har framförts kring turismstrategin.
En del av kritiken har riktat sig mot att strategin kommer ganska sent. Jag ser
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en fördel att den överhuvudtaget kommer. Det är viktigt att det avgående lagtinget får ge ett arv till inkommande lagting, vilka tankar, visioner och funderingar som man har skaffat sig under den här tiden. Det är definitivt inte
bortkastat. Tvärtom, det är väldigt angeläget att vi får en turismstrategi överhuvudtaget.
Jag begär ordet för att det är något som har fascinerat mig och som jag har
funderat lite kring under senaste året.
I och med att mina egna barn flyttar hem och många unga personer i min
närmiljö har valt att flytta tillbaka till Åland så har jag diskuterat frågan med
dem varför de flyttar tillbaka. Det som ofta återkommer och är det självklara
är kanske inte det svenska språket utan det är tryggheten, att Åland är en
trygg plats att bo på. Jag sökte och satte ett sökord och tittade på om det
fanns något ord med trygghet i turismstrategin. Det enda stället som ordet
trygghet fanns med var att företagarna ska ha trygghet. Att man däremot ska
marknadsföra Åland som en trygg plats att turista på finns inte med. Det är
kanske min input i debatten. Vi borde lyfta fram lite mera hur pass tryggt och
säkert det här. Vi är trygga innevånare som servar turisterna som kommer
hit. Det händer få olyckor här och när det händer olyckor så kan man också
vara säker på att man blir tryggt omhändertagen. Vi har också ett högt säkerhetsmedvetande generellt. Vi följer väldigt lutherskt alla EU-direktiv vilket
man kanske inte gör på alla ställen i Europa. Rederierna har också en hög
trygghetsfaktor. När det gäller att boka så är pengarna i tryggt förvar, resan
blir av och man får valuta för pengarna.
Sedan finns det vissa områden som man kanske har funderat på tidigare,
man marknadsför kanske områden i Kina, Indien och andra ställen som
trygga platser att fara till för där finns väldigt mycket poliser och där ser man
ganska mycket poliser. Det känns lite överdrivet att man ska framhålla tryggheten här. Jag tror ändå att det kan vara vårt varumärke här i fortsättningen,
att man lyfter fram Åland som en trygg och säker plats att turista på.
Ltl Roger Slotte

Herr talman! Vi behöver en samsyn mellan näringslivet och landskapsförvaltningen om hur turismens ska utvecklas.
Visit Åland är ett forum men samarbete kan även utvecklas med andra
kontaktytor. Vi behöver säsongförlängare, fast man inte skulle få prata om
säsongförlängare enligt näringsministern. Vi behöver alltså flera säsonger då.
Skördefesten är ett exempel på ett evenemang som lockar besökare till
Åland. Golfturismen och fisketurismen är likaså säsongförlängare som borde
utvecklas vidare. Kanske även kulturturismen i framtiden kunde bli tydligare
och få större fokus än idag. Det är en säsong som kanske kunde vara hela
året. Önningebymuseet har ca 7000 besökare årligen och det tycker jag är
väldigt bra.
Talman! Vi kan ta till oss det här meddelandet om turismstrategin. Jag
tycker också att vi behöver titta på annorlundaskapet, som vi behöver utveckla. Turister åker ingenstans för att se på det som finns på deras egen bakgård. Vi bör fortsätta att nischa oss på sådant som gör oss speciella. Vårt rika
kulturliv och vår mångfasetterade hantverkare bidrar till det åländska annorlundaskapet.
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Herr talman! Vi bör utveckla det genuina, det egna, det åländska i harmoni
mellan näringen och samhället i övrigt för att uppnå de bästa förutsättningarna. Tack.
Ltl Folke Sjölund

Herr talman! Det här är ett omfattande område som har diskuterats och debatterats under långa tider på Åland. Vi har faktiskt ganska långa traditioner
inom turistbranschen, sedan över 100 år tillbaka.
Jag ska delvis faktiskt lite titta bakåt, trots att det har funnits synpunkter
på att man inte ska titta bakåt. För att förstå framtiden så är det ingen nackdel att också ha ett perspektiv bakåt och förstå historien och utvecklingen.
Jag tänker ägna mig åt två saker, det ena är säsongförlängning och marknader. Det andra är produktutveckling, marknadsföring ganska kortfattat.
Jag ska börja med produktutveckling och marknadsföring. Det står på sidan 18 ganska mycket om produktutvecklingen. Men det är ganska kortfattat
beskrivet. Då frågar man sig hur man ska sköta en produktutveckling?
Grundförutsättningen för att få en vettig produktutveckling är att man känner efterfrågan på marknaderna. Det hänger ihop med marknadsföringen.
Det hänger framförallt ihop med att vi tar reda på vad som efterfrågas på de
marknader som vi ska bearbeta. Det har alltid visat sig vara väldigt svårt att
först utveckla en produkt och sedan försöka sälja den ut på marknaden om
man inte riktig vet vad marknaden vill ha. Det är en bättre strategi att först ta
reda på vad marknaden vill ha och sedan sköta den egna produktutvecklingen
på basen av det.
Det också väldigt lätt att vara hemmablind. Ltl Roger Slotte nämnde det
här. Angående hemmablindhet så har vi här hemma en uppfattning om hur
vårt landskap ser ut och hur vi upplever vi det. Däremot har vi inte så särdeles bra uppfattning om hur turisterna upplever det. Jag menar att det är
ganska lätt för oss att vara hemmablinda. Vi kanske tycker att sådana saker
som är fullständigt självklara för oss inte kan vara intressant för någon annan. Men det kan vara precis tvärtom.
Jag ska berätta en liten historia. Det finns en parlamentarisk fotbollsturnering som spelas mellan Finland, Sverige, Österrike och Schweiz. Den turneringen spelades här på Åland 1997. Turneringen spelades i juni och sedan åt
vi middag på Soltuna i Geta. Det här var på kvällen. Plötsligt vid 21–22-tiden
på kvällen var det väldigt få människor kvar inne i matsalen. Var befann sig
de andra? Ja, österrikarna och schweizarna stod ute på terrassen och tittade
på när solen sjönk ner i Norrhavet. Det var deras upplevelse. Hur många
ålänningar blir begeistrade över det? Det har vi ju sett många gånger. Det här
är ett exempel på att vad folk upplever här som vi själva tar som självklart.
Det är därför som vi behöver ta reda på vad det är som tilltalar våra turister
så att vi kan erbjuda det.
Jag tänkte övergå till säsongförlängningen. Vi har kunnat konstatera att
det finns en intressemotsättning mellan å ena sidan rederierna som i första
hand primärt vill sälja resorna, å andra sidan den landbaserade turismen som
vill att det ska komma hit turister som går i land och stannar här helst lite
längre tid. Vistelsetiden har förkortats t.ex. när det gäller stugturism.
För 40 år sedan när jag jobbade på Turistföreningen så var det vanligt att
folk bokade stuga för två, tre och fyra veckor. Idag är det inte så vanligt
längre. I Synnerhet bokade tyska turister stugor på tre veckor i snitt. Det som
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var typiskt på den tiden var att vi faktiskt hade en ganska lång stugsäsong.
Den bars upp av de tyska turisterna. Vi hade åtskilliga tusen tyska turister
som kom varje augusti månad och bokade våra stugor här. Det här mönstret
är inte riktig detsamma idag. Det skulle gälla att ta vara på den stora potential
som finns i Mellaneuropa när det gäller just augusti månad. Där finns alla
förutsättningar för oss att ha en mycket stor beläggning under förutsättning
att vi håller turist-Åland öppet under hela augusti månad. Framförallt gäller
det för oss att hitta försäljningskanalerna, för de som fanns för 40 år sedan
finns inte kvar. Ålands Turistförening hade den operativa incoming servicen,
turister utifrån och förmedlade stugor osv. men de hade samtidigt också hand
om marknadsföringen av Åland. Det här kritiserades väldigt mycket men det
var faktiskt inte alls så dumt. Därför att det betydde att den organisationen
hade örat på marknaden hela tiden eftersom man skulle sälja de här produkterna och marknadsföra dem så visste vi i organisationen vad som rörde sig
på marknaden.
Idag är det så att den operativa incoming verksamheten styrs av Viking
Line och Eckerölinjen och de är inte särdeles intresserade av den Mellaneuropeiska marknaden därför att det är för jobbigt, för långt borta och det kostar för mycket pengar att finnas där. Det här är ett dilemma för oss och vår
turism. Det här är något som en turismstrategi faktiskt borde titta på. För den
här säsongförlängningen betyder faktiskt den här lilla vinstmarginalen för turistföretagarna. Det är de sista två, tre veckorna som man kan hyra ut en
stuga som ger överskottet. Det här är en viktig sak.
Om vi tittar på sidan 7 så står det lite om sekundära marknader; Ryssland
och Tyskland och framtida marknader; Nederländerna, Frankrike, Norge och
Balticum. De här marknaderna är så jättestora så dem kan vi inte bearbeta i
sin helhet. Det gäller att hitta de kanaler som man kan marknadsföra sig på
och sälja till den typen av kunder som vill åka norrut och som vill ha något än
Kanarieöarna och Kreta. Kunderna finns, det gäller bara att hitta kanalerna
att nå dem. Det här är en viktig sak i turismstrategin att försöka hitta och ta
vara på. Det är kunder som har gott om pengar, det är kunder som är intresserade och det är kunder som konsumerar.
Herr talman! Det var en liten hälsning med tanke på framtiden, även om
det också var ett litet historiskt perspektiv.
Minister Torbjörn Eliasson

Tack, herr talman! Det känns som om debatten är slut. Jag vill tacka för en
jättebra debatt här idag. Trots att det är valtider så har debatten varit sansad
och kreativ. Jag har lagt det som har sagts bakom öronen. Processen, som
startades upp med implementering redan i maj, fortsätter med full fart. Tack
så hemskt mycket för en fin debatt.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussion är avslutad. Lagtinget antecknar sig meddelandet för kännedom.
Föredras
6
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Föglötunnelns eventuella förverkligande
Landskapsregeringens svar
Ltl Anders Erikssons enkla fråga (EF 31/2010-2011)

Ärendet avförs och upptas till behandling inkommande onsdag 28.9.
Föredras
7

Framtida användning av Naturbruksskolan
Landskapsregeringens svar
Ltl Anders Erikssons enkla fråga (EF 32/2010-2011)
Ärendet avförs och upptas till behandling inkommande onsdag 28.9.

Föredras
8

Kraftnät Ålands AB:s ägarstruktur
Landskapsregeringens svar
Ltl Barbro Sundbacks enkla fråga (EF 28/2010-2011)
Ärendet avförs och upptas till behandling inkommande onsdag 28.9.

Föredras
9

Gullåsens inomhusluft
Landskapsregeringens svar
Ltl Barbro Sundbacks enkla fråga (EF 33/2010-2011)
Ärendet avförs och upptas till behandling inkommande onsdag 28.9.

Föredras
10

Ålands Radio och Tv Ab:s försäljning av sändningstid
Ltl Danne Sundmans enkla fråga (EF 34/2010-2011)
Ärendet avförs och upptas till behandling inkommande onsdag 28.9.

Remiss efter bordläggning
11

Underlätta nyanställningar för särskilt utsatta grupper
Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 3/2010-2011)
Ärendet avförs och upptas till behandling inkommande onsdag 28.9.

Remiss
12

Kartläggning av tillgängligheten till offentliga miljöer
Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 7/2010-2011)
Ärendet avförs och upptas till behandling inkommande onsdag 28.9.

Föredras
13

En åländsk nationalpark
Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 6/2010-2011)
Ärendet avförs och upptas till behandling inkommande onsdag 28.9.

Föredras
14

Nationalfond för natur- och kulturarv
Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion (HM 44/2010-2011)
Ärendet avförs och upptas till behandling inkommande onsdag 28.9.

Bordläggning
15

Ny landskapslag om hälso- och sjukvård
Stora utskottets betänkande (STU 4/2010-2011)
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 15/2010-2011)
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Frågestund börjar
1

Frågestund enligt bestämmelserna i 48 § 3 mom. lagtingsordningen (F 3/2010-2011)
Till dagens frågestund har följande lagtingsledamöter enligt 39a § 1 mom. arbetsordningen anmält att de önskar ställa en fråga: Ledamöterna Torsten Sundblom, Danne
Sundman, Camilla Gunell, Roger Jansson, Anders Eriksson, Olof Erland, Gun-Mari
Lindholm, Barbro Sundback, Johan Ehn, Fredrik Karlström, Carina Aaltonen, Leo Sjöstrand 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 fått tillfälle att framföra sina frågor.
Vid frågestunden riktar frågeställaren sin fråga till en av de närvarande ministrarna.
Frågan tillsammans med en eventuell motivering får räcka högst en minut. För svaret
på frågan får användas högst två minuter. Sedan frågan besvarats får frågeställaren
yttra sig högst två gånger. Den minister som besvarat frågan har rätt att yttra sig efter
varje sådant anförande. Samtliga dessa anföranden får räcka högst en minut.
Andra lagtingsledamöter och ministrar har inte rätt att yttra sig med anledning av den
ställda frågan. Talmannen har rätt att avbryta diskussionen när han anser den ställda
frågan tillräckligt belyst.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, herr talman! Jag vill ställa en fråga till trafikministern.
När lagtinget klubbade budgeten för 2011 så ingick i finansutskottets betänkande att en projektledare för utbyggnaden av kortrutten skulle tillsättas.
Trafikministern lovade att projektledaren skulle tillsättas i maj i första hand
och senare i en debatt den 8 juni sades det att det skulle ske i juli eller i början av augusti. Nu skulle jag vilja veta hur långt ärendet har avancerat?
Minister Veronica Thörnroos

Tack, herr talman! Först vill jag tacka ltl Torsten Sundblom för att han lyfter
upp en så här pass angelägen fråga på agendan.
Landskapsregeringens samlade målsättning vad gäller kortruttsmeddelande framgår i det som tidigare lagts till lagtinget. Den samlade landskapsregeringen är också helt överens om det som ledamoten framför, alltså
att det bör finnas en projektledning. Den beställningen från den politiska
landskapsregeringen har gått ner till avdelningen och avdelningen processar
den.
Tyvärr är det inte möjligt, och jag ska inte heller som minister, gå in i avdelningens arbete och tala om vem som ska göra vad och så vidare bortåt.
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Processen är igångsatt. Som tröst åt ledamoten Torsten Sundblom, kan jag
tala om att arbetet med kortrutten det oaktat fortgår precis hela tiden.
Vi har nu begärt in från ÅSUB trafikstatistik över hur flödesschema ser ut.
Vi arbetar med att utreda finansieringsfrågan och också miljöbiten. Arbetet
fortgår som en integrerad del i landskapsregeringens arbete och förhoppningsvis är det min förhoppning, lika mycket som Torsten Sundbloms, att
projektledningen ska kunna tillsättas så snart som möjligt.
Ltl Torsten Sundblom

Tack herr talman! Jag ville ju veta ja eller nej. Sker det snart eller är det så att
det här budgetåret går ut utan att vi har någon projektledning?
Minister Veronica Thörnroos

Talman! Jag vet, ledamoten Torsten Sundblom vet och flertalet andra här i
salen också, kanske den stora allmänheten, vet att vi önskar till projektledare
en internrekrytering. Det är en av våra tjänstemän, i det här fallet bro- och
hamningenjören, som vi gärna skulle se som projektledare. Men han kan inte
tillträda den tjänsten förrän det finns någon annan som kan fortsätta att
driva det arbete som han gör.
Jag vill också tillägga att kortrutten inte är en liten isolerad satellit i trafikavdelningens arbete, utan kortrutten och arbetet med den ingår som en integrerad del i det fortsatta arbetet på avdelningen och det är väldigt viktigt att
komma ihåg. Jag skulle själv gärna ha sett, minst lika gärna som ledamoten
Torsten Sundblom, att den här befattningen skulle ha tillsats tidigare. Men
jag har inte de påtryckningsmedlen, de existerar inte i en demokrati.
Ltl Danne Sundman

Talman! Jag vill ställa min fråga till näringsminister Torbjörn Eliasson. I början på den här valperioden samlades tankesmedjan, som bestod av 17 personer, delvis politiker men framför allt personer från näringsliv, från offentlig
sektor och utomåländska personer, så kallade ålänningar ute i världen.
Man jobbade på och gav generöst av sin egen tid och formade en vision för
Åland och som finns i tidningen Tankesmedjan. Det här arbetet skulle följas
upp och landskapsregeringen skulle ta i de här frågorna. Men av det har vi
sett väldigt lite eller för att vara helt ärlig ingenting i praktiken. Varför har
man gjort så? Varför har man gjort så mot de andra, vi politiker här är ju vana
att det här är fyra förlorade år för att citera centerns ordförande. Men de externa personerna som satt ner sitt engagemang skulle vara värda en annan
behandling. Hur har det gått så här illa?
Minister Torbjörn Eliasson

Tack herr talman! Jag känner väl till tankesmedjans arbete och jag anser att
många av de tankegångar och idéer som togs fram där har funnits med i det
arbete som har utförts. Jag har inte gett något löfte på att genomföra någonting speciellt där. Kanske ledamot Danne Sundman kan vara lite konkretare
och säga vad det är han saknar.
Ltl Danne Sundman

Talman! Enligt överenskommelse skulle det här följas upp på ett möte, jag
tror det var i april 2011. Man skulle följa upp vad som har gjorts och hur man
har gått vidare med de olika frågorna.
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Det är ju sant att det i den här skriften också finns visioner som är lite
smått tokiga, men det finns mycket kloka tankar och rena målsättningar, som
man kunde ha satt i gång att förverkliga. I stället fick vi häromdagen höra, att
man från centerns sida i ett annat anförande, hånar det här arbetet och de
här personerna. Mot oss politiker är det väl okej, men mot de externa personerna, som satt ner mycket gratis energi och arbete, är det inte vidare just
från centerns sida. Ska det här återigen skrivas på det konto att centern har
bytt minister, tycker jag att man kunde ha pratat med varandra och sagt vad
man som tidigare minister lovat att ska göras och så få den nya ministern
jobba vidare på det. Det att centern har bytt ut 66 procent av sina ministrar
ska väl inte behöva drabba den förda politiken på det här viset. Jag tycker det
är synd.
Minister Torbjörn Eliasson

Tack herr talman! Tack ledamot Danne Sundman. Jag har aldrig hånat tankesmedjans arbete. Tvärtom har jag följt med när ni höll på med arbetet och
jag vet vad det går ut på. Som jag sa, finns en hel del av den substans som
tankesmedjan tog och kom fram med, finns med i det arbete som utförs på
olika områden. Men svaret på frågan om det har varit ett uppföljningsmöte,
det måste jag säga, att det inte har varit.
Ltl Camilla Gunell

Tack! Jag önskar ställa min fråga till trafikministern. I en av våra lokaltidningar av den 22 september pryds första sidan av trafikministern med en
svensk flagga i handen och en artikel som handlar om att skärgårdstrafiken
kan komma att flaggas ut till Sverige. Är det här är ett utspel av regeringen
och trafikministern som är seriöst och har man i så fall utrett frågan bland
annat kring bemanningskostnader. Jag skulle gärna vilja veta vad man tror
sig i så fall vinna på en sådan här utflaggning till Sverige.
Minister Veronica Thörnroos

Tack herr talman! Jag vill först säga att det fotomontage som den lokala tidningen hade både på löpet och på ettan och sedermera på ledarsidan kan jag
inte ta ansvar för. Vi har en fri press.
Vad gäller skärgårdstrafiken och kostnaderna där har vi en ytterst alarmerande situation, eftersom kostnaderna stiger medan landskapets intäkter
minskar. Vi har från trafikavdelningen i landskapsregeringens namn, försökt
stävja de kostnadsökningar som finns. Vi hade, som ledamoten Camilla Gunell säkert minns, ett strejkhot där man inför midsommarhelgen krävde 23
procents löneförhöjning, annars skulle färjorna stanna. Vi väntar nu på ett
besked från arbetsdomstolen, huruvida den tolkning av avtalet som den samlade landskapsregeringen gör är korrekt eller icke. Under den tiden är det vår
skyldighet, främst gentemot brukarna och landskapet Åland, att titta på alternativa lösningar.
Ltl Camilla Gunell

Jag undrar om alternativet med utflaggning till Sverige av en totalentreprenad av hela skärgårdstrafiken under svensk flagg är någonting man har räknat på? Skulle bemanningskostnaderna verkligen bli billigare, vad kostar en
utflaggningsprocess och hur går det då med skatteintäkterna som i dagsläget
tillkommer dessa kommuner och alla de arbetsplatser som finns i skärgår-
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den? Enligt en annan artikel säger ÅSUB att utflaggningen är en mycket osäker sparmetod. Är det ett par spar motiv som ligger bakom det här utspelet
eller är det någonting annat?
Minister Veronica Thörnroos

Talman! Jag skulle vilja börja med skatteintäkter. Alla våra åländska kommuner behöver skatteintäkter och speciellt skärgårdskommunerna behöver
sina skatteintäkter. Men om vi tar ett steg tillbaka och tittar. Har vi ingen trafik som går, finns det heller ingen anledning att hålla kommunerna vid liv, eftersom det är trafiken som är den avgörande faktorn, oberoende vad vi diskuterar i kring eller om skärgården. Min förhoppning, som representant för
åländsk center, är självklart att den åländska flaggan ska vaja i akten på våra
fartyg. Men inför ett scenario där vi står att strypa trafiken till skärgården, är
det min och landskapsregeringens skyldighet att titta på alternativa lösningar. Vi får se vad framtiden har med sig men man måste också våga tänka nytt.
Ltl Roger Jansson

Herr talman! Jag önskar överraska näringsministern med en fråga.
Med anledning av den reportageserie som Ulf Weman har haft på Ålands
radio har vi nu har haft orsak att läsa igenom handlingsprogrammet. Hur
nöjd är näringsministern med genomförande av landskapsregeringens handlingsprogram? Till exempel när det gäller lantbrukets räntestödslån och investeringsstöden ska de omfördelas för att möta ett behov av omstrukturering
och jag har en känsla av att det har gått precis tvärsom. Om man skriver att
ett skärgårdsutvecklingsprogram ska utformas, när kommer vi att få det till
lagtinget?
Minister Torbjörn Eliasson

Tack herr talman! När ni ska få det till lagtinget, kan jag svara direkt att det
hinner vi inte med. När det gäller lantbruket och stödformerna där, tycker jag
att vi har följt handlingsprogrammet och vi har framför allt följt det program
som uppgjordes av tidigare regering. Vi är strängt uppbundna av EU hur vi
ska sköta det här, vi har försökt och jag har under mina 18 månader på den
här posten försökt göra vissa förändringar. Det gäller att följa programmet
och det har vi gjort.
Ltl Roger Jansson

Talman! Jag har en känsla av att den här landskapsregeringen har gjort precis tvärsom, mot vad som står i programmet, att man ska göra omfördelningar för att möta ett behov av omstruktureringar inom lantbruksnäringen. Vad
jag vet är den stora förändringen man gjort att överföra pengar från miljöstödsprogrammet till arealstödsprogrammet. Det är sannerligen ingenting
som har att göra med att möta ett behov av omstruktureringar, utan det är
närmast ett bevarande av en låg produktivitet, inte sant?
Minister Torbjörn Eliasson

Tack herr talman! När det gäller omstruktureringar är investeringarna ett
viktigt verktyg. Att man kan få större, livskraftigare och bättre enheter. Där
tycker jag att jag i egenskap av näringsminister har gjort det jag kan för att få
en så bra och snabb omstrukturering möjlig i det åländska jordbruket.
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Ltl Anders Eriksson

Herr talman! Jag tänkte fråga om kortrutt och svensk flagg på skärgårdsfärjorna. Det känns som om den frågan kommit upp lite, men jag riktar mig
ändå till trafikministern och försöker föra in något nytt i frågeställningarna.
Talman, som det sas tidigare har vi fått ett kortruttsmeddelande. Om jag
kommer ihåg rätt var de sammantagna investeringarna på nästan 200 miljoner, så det blir säkert mycket snack innan det blir verkstad där. Jag tror att
det är viktigt att vi försöker någonting rätt snabbt för att få bukt med skärgårdstrafikens kostnader. Mot den bakgrunden ser jag också trafikministerns
utspel om svensk flagg på skärgårdsfärjorna. Men det är ett förslag som jag
inte är så hemskt imponerad av. Jag tycker vi borde koncentrera oss på att
flagga in istället för att flagga ut. En sak som vi har lyft upp gång på gång är
att få bort de långa färjpassen. Kortrutt är viktigt men vi vet att det tar tid.
Taxfree i skärgårdstrafiken kan däremot vara något – vi vet att alla kriterier uppfylls på Galtby-Kökar linjen. Varför tar inte landskapsregeringen tag i
den typen av frågor som man förhoppningsvis och lite snabbare än fullt utbyggd kortrutt kunde göra någonting åt.
Minister Veronica Thörnroos

Tack herr talman! Först vad gäller investeringar i kortrutten så pågår det arbetet. Med risk för att verka lite tjatig nu så har vi ju Åva-Jurmo som redan
ligger i röret, så att säga, och kommer att börja byggas nästa år. Vi arbetar
väldigt intensivt med Prästöbron för tillfället. Vi tittar Kökar och de alternativa anslutningsmöjligheterna till Föglö.
Vad gäller en utflaggning eller icke-utflaggning till Sverige, bör man, tycker
jag, kanske istället föra resonemanget kring hur vi ska få ner kostnaderna
inom skärgårdstrafiken. Hur klarar vi av att garantera för skärgårdsborna
långsiktigt, att färjan går två gånger i dygnet, tre gånger i dygnet eller fyra
gånger i dygnet? Sist och slutligen är det ganska oväsentligt om färjan går
07.30 eller 07.45, huvudsaken är ju att den går. Vad gäller taxfree har det inte
diskuterats på trafik. Jag bedömer det mera som en näringspolitisk fråga.
Ltl Anders Eriksson

Jo, visst känner vi till att Åva-Jurmo är på gång och det har ju varit på gång
många år redan. Men vi har mycket stora investeringar kvar om vi ska
komma någon vart.
Jag håller med trafikministern att man bör fokusera på hur vi ska få ner
kostnaderna. Jag tror inte det är rätt väg att gå genom att försöka få svensk
flagg på skärgårdsfärjorna. Tvärtom, då kommer kommunerna att förlora
ännu mera skatteintäkter. Vi måste koncentrera oss på att få tillbaka de fartyg
som man flaggade ut istället.
Men igen, när det gäller taxfree är min uppfattning, utan att jag undersökt
dess mera, att till exempel linjen Galtby-Kökar kunde man få självfinansierad, kanske mera än så. Trafikministern gör det för enkelt för sig om hon
försöker lägga den här problematiken i famnen på näringsministern, utan det
här är en trafikpolitisk fråga, som jag tycker trafikavdelningen borde ta i på
allvar. Jag förstår icke varför.
Minister Veronica Thörnroos

Takt talman! Jag stöder helt ledamoten Anders Erikssons resonemang om att
det är inflaggning vi ska sträva till. Självklart är det ju det. Men man bör
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också komma ihåg, tycker jag, att det finns en skillnad, det finns olikheter i
incitamenten för ett rederi vars uppgift är att ha trafik som ett sätt att också
förhoppningsvis förtjäna lite pengar, medan vår trafik i första hand är en
samhällsservice. Där ligger en viss skillnad. Därmed inte sagt att vi inte har
ett krav på oss att hålla kostnaderna nere.
Vad gäller tidsaxeln för kortrutt håller jag också med ledamoten Anders
Eriksson att det här är ett projekt som kommer att förverkligas under en väldigt lång tid och det är ju därför som vi redan nu tittar på alternativa lösningar. Vi vet att trafiken är så oerhört viktigt. Trafiken är egentligen det enda
som räknas för en skärgårdsbo, för finns det ingen förutsägbar trafik så finns
det inget liv i skärgården. Så ser det ut.
Ltl Olof Erland

Herr talman! Min fråga berör skärgårdstrafiken och jag vill ställa min fråga
till minister Thörnroos. Jag är mycket bekymrad för skärgårdens framtid om
vår trafik ska flaggas ut. Jag kan inte heller se några fördelar. Jag undrar om
det här är i enlighet med landskapsregeringens handlingsprogram och om
man har undersökt möjligheterna att över huvud taget klassa om våra fartyg
under svenska bestämmelser?
Minister Veronica Thörnroos

Tack herr talman! Jag är också väldigt bekymrad för skärgården. Överlag är
jag väldigt bekymrad för det ekonomiska läge som landskapet befinner sig i
och som tillika landet Finland befinner sig i. Därför är det vår skyldighet att
titta över de utgifter som vi har. Kan vi göra någonting annat, kan vi göra det
bättre?
Jag tycker vi också måste komma ihåg att vi har en fråga som ligger i arbetsdomstolen för prövning, huruvida man kan tolka arbetstiden ombord
som arbetstid hela tiden eller om det finns möjlighet att lägga in raster i den
så kallade arbetstiden. Det är en fråga som vi tillsammans med fackförbunden har fört till arbetsdomstolen för avgörande. Medan vi sitter och väntar på
att arbetsdomstolen ska ge sitt svar i den här frågan måste vi självklart titta
på alternativa lösningar.
Jag har sagt det förut och jag säger det igen: Jag vill också ha en åländsk
flagga som vajar stolt i aktern på våra fartyg. Men inför ett scenario där trafiken stryps är det vår skyldighet gentemot brukarna i första hand och gentemot Ålands folk, att titta på alternativa lösningar. Jag tycker att ledamoten
Olof Erland med sin erfarenhet borde känna till att det finns ett stort beredningsutrymme och det finns en skyldighet att titta efter alternativa lösningar.
Ltl Olof Erland

Herr talman! De alternativ som vi kommit fram till här i lagtinget i ganska
stor enighet är inte att flagga ut utan det är att införa kortrutt. Jag förstår
mycket väl att man söker nya lösningar och vill göra förändringar. Men förändringar ska ske till det bättre för skärgården inte till det sämre där man
förlorar arbetsplatser och skatter. Vad har trafikavdelningen gjort i den här
frågan? Har man gjort några konsekvensbedömningar: Ekonomiska, skattemässiga och när det gäller arbetsplatser?
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Minister Veronica Thörnroos

Tack talman! Jag tycker det känns väldigt bra nu när ledamoten Olof Erland
och jag tycker lika i flera frågor. Det stärker mig. Det är ju på det viset att vi
båda vill ha kortrutten, men nackdelen med kortruttsystemet är att det tar
väldigt lång tid innan investeringarna är gjorda. Det vet vi. Tidigare landskapsregeringar försökte sig på Föglö tunnelprojektet och det har vi inte
kommit speciellt långt med nu, det stöter på patrull på vägen, så att säga.
Under tiden har vi en ekonomisk verklighet som kommer emot. En ekonomisk kassakista som är tom och då gäller det att våga tänka nytt. Vad sen
gäller skärgårdens väl och ve är det självklart att vi ska arbeta till det som blir
bättre för skärgården. Jag tycker inte att ledamoten Olof Erland kanske ska
känna så stor oro inför vilken flagga det blir utan i stället tycker att ledamoten
ska komma in till mig och prata med mig, vi sitter i samma regering. Enligt
parlamentarismen så stöder vi varandra, vi jobbar tillsammans. Kom in till
mig, ni är hjärtligt välkomna att tala om och komma med konkreta förslag på
vad vi nu ska göra medan vi väntar.
Ltl Mika Nordberg

Talman! Jag skulle vilja ställa min fråga till trafikminister Veronica Thörnroos. Det blir en fråga i repris, tyvärr skulle nästan vilja säga. Jag har brottats
med om jag ska ta upp det eller inte, men jag gör det igen därför att svaret
förra gången inte var tillfredsställande. Landskapsregeringen hade en bankgaranti som nu har förfallit. Min fråga lyder: När förföll bankgarantin på 1,8
miljoner euro, som var en garanti för Skarven ifall leveransen skulle bli försenad eller problem skulle uppstå. Vilket datum förföll denna garanti, var det
under tidigare trafikminister Runar Karlssons period på ämbetet eller var det
under nuvarande trafikminister Veronica Thörnroos? Sist jag ställde den här
frågan fick jag till svar av trafikminister Veronica Thörnroos att hon också
gärna skulle vilja veta när denna bankgaranti förföll.
Minister Veronica Thörnroos

Talman! Jag ska ärligen medge att jag inte har ägnat speciellt lång tid att titta
på historiska beslut som landskapsregeringen och tidigare landskapsregeringar har tagit. Däremot vet vi att frågan huruvida landskapsgarantierna
tecknades och av vem de tecknades har utretts väldigt noggrant av landskapsrevisorerna. Den information jag har fått från min avdelning utan närmare
djuplodade undersökningar är att de här garantierna togs före jag tillträdde
tjänsten som trafikminister.
Ltl Mika Nordberg

Det är tacknämligt att det nu framkommer. Det är ju förstås kanske inte trafikministern direkt som sitter på de här papperen, utan det är ju då en tjänsteman, som har haft hand om ärendet. Ovillkorligen är ju ansvaret för de här
1,8 miljoner euro utav skattebetalarnas pengar den ansvariga ministerns. Jag
är tacksam för det här svaret att det var under trafikminister Runar Karlssons
tid som 1,8 miljoner euro försvann.
Minister Veronica Thörnroos

Tack talman! På något vis känner jag hur valvinden drar härigenom ganska
intensivt, till och med så det bildar en liten virvel. Jag måste säga att jag tycker det är anmärkningsvärt att ledamoten nu ställer en fråga till mig, huruvida

361

en tidigare minister har agerat si eller så. Den frågan bör ställas i ett annat forum, där den man kräver svar av har möjlighet att ge det. Jag tycker inte att
det här är schysst och jag tycker inte att det här är riktigt snyggt för ett parlament.
Ltl Barbro Sundback

Tack herr talman! Jag har inte en fråga till trafikminister Veronica Thörnroos, utan jag har en fråga till lantrådet.
Det är ju välkänt att förvaltningen sitter trångt i huset bredvid och byggnaderna ska renoveras. Men trångboddheten förändras inte på grund av det,
utan som vi ser det borde det ske mera utlokalisering av verksamheter. Nu
har den här regeringen lyckats med en utlokalisering till Sittkoff och det tycker inte vi var så lyckat. Man borde kanske hitta andra lösningar när vi har
egna fastigheter som står tomma. Under många år har det diskuterats hit och
dit, ibland mera intensivt och ibland mindre intensivt att Ålands landsbygdscentrum skulle förstärkas med jord- och skogsbruksbyrån ut i Jomala. Nu
finns det utrymme. Är lantrådet beredd att flytta ut de här två avdelningarna
dit?
Lantrådet Viveka Eriksson

Talman! Jag är den första att verkligt djupt beklaga att det har tagit sådan
tid med renoveringen och ombyggnaden av Självstyrelsegården. Vi känner
alla historien och olika partier har i olika sammanhang stigit upp och stoppat
det här projektet, så är det. Därav sitter vi igen i en situation där vi måste renovera och bygga om, men vi kommer inte att få rum med hela förvaltningen
i en byggnad, och det tycker jag fortsättningsvis skulle ha varit det bästa. Men
det är politiska realiteter.
Det bästa att ha förvaltningen i egna fastigheter. Det är det är helt klart så.
Situationen som vi har idag, när vi hyr ut en massa olika fastigheter på stan,
som också gör att förvaltningen blir väldigt splittrad. Den situationen är inte
bra. Det som händer framöver när nästa regering tar över, det kan jag inte stå
här och lova hur det ska bli. Men om jag ser hur min personliga och också
mitt partis, då ser vi möjligheter i att utnyttja naturbruksskolan som en fastighet dit man kan utlokalisera delar av förvaltningen. Då förespråkar vi att
man har sammanhållna enheter. Alltså att det inte blir splittrat så som vi har
haft i dag, att det har varit splittrade enheter. Men svaret är att den här landskapsregeringen visserligen gör en budget och antagligen kommer någonting
att synas i budgeten, med det blir nästa landskapsregering som måste dra
upp riktlinjerna sen framöver.
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Jag tycker det var ett positivt svar och vad jag förstår är centern
av samma uppfattning, så varför tar inte regeringspartierna nu det här ansvaret. Det finns ingenting som hindrar det. För mig skulle det vara en motion
som skulle gå i verkställighet. År 1988 skrev jag nämligen en motion som gick
ut på att jordbruksbyrån skulle flytta till dåvarande Jomala lantmannaskola
och fick stöd av framlidne lagtingsledamot Olof Salmén, däremot var liberalerna helt emot. Nu ser jag framemot att vi kan göra det här. Jag stöder faktiskt att lantrådet tar tag i saken och skriver in det i nästa budget. Det är ju
ingen som är emot det här. Varför skjuta ansvaret ifrån sig också i den här
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frågan när vi är överens? Det skyndar på förändringen, det kostar samhället
mindre.
Lantrådet Viveka Eriksson

Talman! Det är först nu som det egentligen finns möjlighet att flytta över en
enhet genom att den verksamhet som har varit i naturbruksskolan nu schasas
ut. Då kommer det att lämna utrymme för annan verksamhet och vi har haft
överläggningar i landskapsregeringen och diskuterat vilka möjliga andra
verksamhetsområden kan finnas i byggnaderna. En av de saker som jag också
tycker att är positivt är just det här med jord- och skogsbruksbyrån i anslutning till annan primärnäringsverksamhet som redan finns i centret. Vi vet att
det redan finns ett nätverk av olika tjänster och det är ju bra man kan samordna och få synergieffekter.
Ltl Johan Ehn

Herr talman! För att inte den här tillställningen ska bli alltför enformig, så
vill jag att kansliminister Roger Eriksson kommer upp i talarstolen, så jag får
ställa min fråga till honom.
Herr talman! Under den förra perioden gjordes ett stort utredningsarbete
gällande landskapets fastighetsinnehav och man tog också fram ett dokument
där man listade vilka fastigheter som landskapet innehar och som man inte i
dåläget hade någon egentlig anvisad användning för.
I de budgetar som har funnits har nu sittande landskapsregering pratat om
att man ska fortsätta arbetet med att faktiskt se till att utnyttja sina fastigheter på ett bra sätt.
I en tidigare fråga berördes Ålands naturbruksskolas lokaler. Jag vill exemplifiera ytterligare en lokal som nu har blivit aktuell och det är Grelsby
sjukhuslokaler. Min fråga blir: Hur går det överlag med arbetet kring att effektivera användningen av lokalerna som vi äger alternativt att sälja ut sådant
som vi inte behöver?
Minister Roger Eriksson

Tack herr talman! Den här utredningen som hänvisas till har jag förstås tagit
del av och det är ett väldigt omfattande arbete och det är också grunden för
landskapsregeringens avyttringspolitik. Det är att vi ska sälja och göra oss av
med fastigheter som vi inte behöver för eget behov. Sen finns det vissa rekreations- och museala värden som vi inte kan gå emot, dem behöver vi beakta.
Vissa verksamheter bör vara i samhällets regi. Om man tittar på de fastigheter vi har haft till försäljning i olika budgeter, har det ibland mött på andra
åsikter efter att lagtinget har tagit beslut. Jag kan nämna till exempel Hamngatan. Vi hade ett beslut i lagtinget på att den fastigheten skulle säljas. Sen
kom det en politisk signal att vi inte kan göra det.
Med detta exempel vill jag, herr talman, säga att de här frågorna inte är
helt kristallklara och att man också måste ha en känsla för vad som är politiskt möjligt. Vi är också inne på försäljning av kungsgårdar. Vi har gått igenom den här listan på djupet och den processen pågår nu. Jag förstod att det
var en fråga för ledamot Johan Ehn gällande Grelsby sjukhus och hur den
processen framskrider och jag har förstått att det har funnits intressenter
som visat ett intresse för den fastigheten.
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Ltl Johan Ehn

Herr talman! Det var ju så att i det arbete som gjordes under föregående period, försökte man just titta på det som ministern nämner. Det vill säga det
som då var k-hus av ovärderliga mått. Det fanns också en hel del fastigheter
som hade ett kulturhistoriskt värde. Men däremot tyckte man i ett första läge
att man borde fundera på hur man också ska avyttra dem.
Nu nämner minister Eriksson till exempel kungsgårdarna som ett försäljningsobjekt. Det här är någonting som jag tycker verkar klokt att fundera vidare kring. Men nu har det gått fyra år sedan minister Eriksson satte sig på
stolen med ansvar för fastighetsfrågorna. Vi har inte kommit längre vad gäller
de frågorna och det tycker jag är lite beklagligt. Vi borde ha tagit många steg
vidare. Min tilläggsfråga blir därför: Hur har man gått vidare med just klassificeringen kring de här kulturhistoriskt värdefulla men ändå inte ovärderliga
fastigheterna?
Minister Roger Eriksson

Tack herr talman! Som jag nämnde inledningsvis är det här ett projekt som vi
har jobbat nogsamt med. Vi har också, i mån av möjlighet, avyttrat fastigheter
som vi inte har något behov av. Det exempel jag nämnde inledningsvis visar
på hur det kan gå, att den politiska verkligheten kommer emot med att inte
alla vill sälja.
Vi har gått igenom olika konstellationer som jag tittat närmare på. Vi kan
ta allhallen och travbanan som exempel. Alla vet vilka diskussioner som förts
kring dessa byggnader. Där finns en sådan konstruktion att vi ofta äger en
fastighet på ofri grund och det är omöjligt, eller åtminstone väldigt svårt, att
kunna få ett sådant avyttrat på den fria marknaden. Där sätter själva konstruktionssystemet sina begränsningar.
Ltl Fredrik Karlström

Talman! Jag ber att få ställa en fråga till finansministern. Frågan jag skulle
vilja ställa, herr talman, är följande: Hur tänker landskapsregeringen göra
med kontorskomplexet ”i Tiden”, efter att det har framkommit bland annat i
media, att bolaget bör återbetala 8,3 miljoner euro och det uppenbarligen
inte finns de pengarna i kassan. Som största ägare till det här bolaget skulle
jag vilja veta om landskapsregeringen har någon ägarstyrning, direktiv, hur
man funderar och kommer att agera i ärendet.
Minister Mats Perämaa

Herr talman! Ägarstyrningen praktiseras och utförs de facto av näringsministern gällande det här bolaget. Därför blir det något svårt för mig att i detalj
svara för den diskussionen som pågår. Därför väljer jag helt kort att säga det
att näringsministern för diskussioner med styrelsen för bolaget Ålands industrihus. Utifrån det beslut som landskapsregeringen har tagit att stöden ska
betalas tillbaka, kommer bolaget att agera. Försäljningen av fastigheten är ett
sätt att försöka frigöra kapital för stödet som ska betalas tillbaka, men detaljerna i det pågående arbete bör ställas till näringsministern, tyvärr.
Ltl Fredrik Karlström

Ja då, herr talman, kan jag konstatera att den här frågan inte fick så mycket
svar ifrån finansministern, utan jag får kanske ta diskussionen på sidan om
med näringsministern.
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Minister Mats Perämaa

Herr talman! Hela regeringskollegiet har förstås fört allmänna diskussioner
om det här och är väl medvetna om situationen. Men eftersom vi har delat
upp ansvarsområden på det som vi har gjort, så vore det fel av mig att klampa
in i den pågående diskussionen, som jag vet att säkerligen förs dagligen mellan näringsministern och bolagets styrelse ifråga. Därför väljer jag att hålla
mig på ett allmänt plan.
Ltl Carina Aaltonen

Herr talman! Jag skulle vilja ställa en integrationsfråga till kansliminister
Roger Eriksson. Det som vi politiskt kan vara överens om är att den växande
befolkning som är född utanför Åland och som inte har svenska som modersmål, är en tillgång för vårt landskap.
Vi är också överens om att de inflyttades yrkeskompetens måste tas tillvara. De som flyttar hit med en examen, till exempel inom sjukvården eller
som ekonomer, bör beredas möjlighet, efter att ha erhållit nödvändiga språkkunskaper, att kunna få utöva sina yrken. Att lära sig svenska och få kunskap
om Åland är grundläggande.
Idag finns det två möjligheter: Att gå på SFI-kurs eller att delta i EUprojektet ”Integration.ax”. Men genom olika regelverk som finns på AMS
idag, kan endast arbetslösa gå på SFI-kurs. Går man som arbetslös på ”Integration.ax” halveras understödet. Vad har landskapsregeringen gjort för att
öka flexibiliteten så att de inflyttade som vill gå på SFI-kurs inte drabbas
ekonomiskt?
Minister Roger Eriksson

Tack herr talman! Jag kan konstatera att ledamot Aaltonen och jag har en
samsyn i den här frågan och problematiken. Det som nämndes här har också
framkommit i alla de utredningar som vi har låtit utföra och tagit del av att
språket är nyckeln till en lyckad integration och att man skulle komma ut i
arbetslivet.
Frågan har vi naturligtvis diskuterat och det har utmynnat i en lag som är
på remiss ute i det åländska samhället. Där har vi beaktat frågan om att man
skulle kunna delta i språkstudier och inte förlora de här ekonomiska stöden. I
dagsläget är det så, om jag uppfattar det här rätt, att det här handläggs av
AMS, en myndighet som är under näringsministerns ansvar. Vi har konstaterat att går man på språkkurserna får man inget utkomststöd. I det här förslaget som nu är på remiss har vi tänkt åtgärda den här problematiken också.
Man ska kunna gå på språkkurser, SFI-kurserna och inte förlora utkomststödet. Det här kommer också att leda till lagändringar även i befintlig lagstiftning, förutom integrationslag.
Ltl Carina Aaltonen

Herr talman! Den här problematiken har man känt till väldigt länge. ”Integartion.ax” har nu pågått 1 1/2 år, och börjar gå mot sitt slut. Det här har legat på minister Erikssons bord ganska länge. Vad jag har förstått, är man väldigt kritisk också på AMS, gällande integrationslagen som är ute på remiss,
eftersom den inte kommer att lösa problematiken. Man kommer bland annat
att diskriminera ålänningar och det få man inte göra som lagstiftare. Hur har
man egentligen tänkt från kansliministerns sida när man då presenterar en
såda lag som inte riktigt följer den åländska lagstiftningen.
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Minister Roger Eriksson

Herr talman! Den här lagstiftningen följer precis den åländska lagstiftningen
som vi har. Diskussionen om rätt till utkomststöd under språkstudier, visade
AMS:s sida att det kan man inte i dagsläget ha. De har tidigare efterfrågat en
ändring att kunna få ha det. I integrationslagen som vi hade på remiss tog vi
in det här i systemet, men AMS har meddelat att det här sätter icke-inflyttade
i en olycklig situation. Det stämmer och därför har vi som avsikt, när remissrundan är klar, även öppna AMS-lagstiftning, som göra att man skulle
komma på samma nivå. Det är det som vi har diskuterat och det är det som är
ambitionen.
Ltl Leo Sjöstrand

Herr talman! Jag skulle ha en fråga till trafikministern. Under tidigare inlägg
har trafikministern målat upp ett ganska mörkt scenario för skärgårdstrafiken och konstaterat att utgifterna ökar och inkomsterna minskar. Skärgårdstrafikens framtid verkar vara beroende av ett utslag från arbetsdomstolen.
Min fråga till trafikministern är: Hur långt har skiljedomen i Skarven målet
framskridit och hur stor är sannolikheten att Åland får pengar tillbaka?
Minister Veronica Thörnroos

Talman! Vad gäller Skarven domen förkunnades en dom i skiljedomstolen i
Stockholm i våras, tror jag bestämt. Där fick landskapsregeringen rätt på alla
sina punkter. Den domen fördes sedermera till Estland, till estnisk domstol,
som konstaterade att domen är utmätningsbar. Processen i Estland pågår för
tillfället. Hur sannolikheten för att landskapet ska eller inte ska erhålla de
pengar som vi är berättigade till, kan jag inte svara på i dagsläget, eftersom
det är en pågående process.
Vtm Gun-Mari Lindholm

Talman! Jag hade tänkt ställa min fråga till socialministern. Men eftersom
hon inte är här, väljer jag istället att fortsätta på den inslagna banan och ställer min fråga till näringsministern. Det är den fråga som inte finansministern
kunde svara på. Frågan gäller alltså det otillåtna stödet till ”i Tiden” på 8,3
miljoner, som nu ska betalas tillbaka till landskapsregeringen. Eftersom landskapsregeringen eller landskapet också är ansvarig för den summan som ska
betalas tillbaka, har man säkert en plan hur man ska göra det. Det är ju en
ganska stor summa pengar. Det skulle vara intressant att veta hur den här
planen ser ut för de 8,3 miljonerna.
Minister Torbjörn Eliasson

Tack herr talman! Landskapsregeringen har, för ett antal veckor sedan, tagit
beslutet att återkräva pengarna. Jag har naturligtvis kontakt, precis som finansministern sa här tidigare, med styrelseordföranden och vi har möten. Nu
har styrelsen ett antal veckor arbetat hårt med frågan. De har sammankallat
till extra bolagsstämma onsdag nästa vecka, om jag kommer rätt ihåg. Alla
aktieägare är kallade till en extra stämma, för att ta ställning till styrelsens
förslag.
Jag har ännu inte sett styrelsens förslag. Jag har senast idag pratat med
styrelseordföranden, så jag vet lite grann vad det handlar om. Men jag kan
inte här idag uttala mig om det, annat än att vi får se fram emot den extra bolagsstämman på onsdag nästa vecka.
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Vtm Gun-Mari Lindholm

Talman! Jag förstår och jag hör vad ministern säger. Däremot har man säkert
diskuterat den här frågan inom centern, kan jag väl tänka mig, eftersom
också centerledamöter finns med i den här styrelsen och representerar oss
alla ifrån landskapets sida. Så det skulle ha varit intressant att veta. Det här
är ju en stor summa och är det så att man eventuellt tänker sälja ut någon bit
av den här för att finansiera det, det är åtminstone det man hör, men det
skulle ha varit intressant att i så fall få det konfirmerat.
Minister Torbjörn Eliasson

Talman! Jag har tidigare uttalat mig i pressen om det här. Men som vice talman Gun-Mari Lindholm känner till, är det här ett känsligt ärende och det
här ska behandlas formellt korrekt. Landskapsregeringen kommer naturligtvis att göra allt, vilket jag förutsätter att också styrelsen gör för att vi ska
kunna ta tillvara landskapets intressen och sköta det här på bästa möjliga
sätt. Vi måste ta den formella gången och då är det bolagsstämman nästa
vecka som gäller. Sen får vi se vad vi kan informera efter den.
Frågestunden slutar
Frågestunden är därmed avslutad. Nästa plenum hålls idag kl. 14.00. Frågestunden är
avslutad. (Frågestunden avslutades kl. 13.54).
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 30 ledamöter är närvarande.
Bordläggning
1

Landskapsgaranti till säkerhet för lån som Kraftnät Åland Ab upptar
Finansutskottets betänkande (FU 9/2010-2011)
Landskapsregeringens framställning (FR 32/2010-2011)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 30.09.2011. Godkänt.

Bordläggning
2

Landskapsrevisorernas berättelse för år 2010
Finansutskottets betänkande (FU 10/2010-2011)
Landskapsrevisorernas berättelse (RB 1/2010-2011)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 30.09.2011. Godkänt.

Bordläggning
3

Revisionsberättelse för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år
2010
Finansutskottets betänkande (FU 11/2010-2011)
Landskapsrevisorernas berättelse (RB 2/2010-2011)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 30.09.2011. Godkänt.

Andra behandling
4

Ny landskapslag om hälso- och sjukvård
Stora utskottets betänkande (STU 4/2010-2011)
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 15/2010-2011)
Landskapsregeringens framställning (FR 28/2010-2011)
Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Anders Eriksson

Herr talman! Orsaken till att det här ärendet remitterades till stora utskottet
var formuleringen i 8 § i framställningen, dvs. att reglemente skulle fastställas av landskapsregeringen, det fann inte lagtingsmajoritetens gillande i omröstningen. I och med att det inte hängde ihop med social- och miljöutskottets betänkande så gick ärendet till stora utskottet.
Vi tittade noggrant på den här paragrafen och jag vill börja med att citera
det som står i 8 § i detaljmotiveringen: ” Det föreslås att det såsom idag ska
finnas ett reglemente för ÅHS. Reglementet ska beredas inom ÅHS och godkännas av styrelsen. Reglementet ska även 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 lagtinget och landskapsregeringen
finns det behov av att landskapsregeringen har ett faktiskt inflytande över
reglementet.” Det var landskapsregeringens motiveringar. Vi har inte desto
mera i stora utskottet gått in på frågan om man ska ha en ÅHS-styrelse utan
koppling till vare sig lagting eller landskapsregering.
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Jag har noterat att det kan vara möjligt att det kan finnas en annan kompetens i ÅHS-styrelse framöver utöver den politiska. Jag vill bara säga för
mycket eget vidkommande, i och med att vi inte har diskuterat det så ingående i stora utskottet, att personligen anser jag att det är viktigt att det finns
en politisk styrning på ÅHS.
För att man ska få parlamentarismen att fungera så är det viktigt att man
får den förda politiken att fungera fullt ut också i underliggande organisationer.
Just idag har vi enligt mitt förmenande en kompetent chef för ÅHS. Vi har
också en relativt engagerad och kunnig styrelse. Men det har inte alltid varit
så och det finns heller inga garantier för att det alltid kommer att vara så i
framtiden.
Mot bakgrunden av det här resonemanget så valde stora utskottet att
ändra tillbaka till framställningens originaltext i 8 § som lyder: ”Styrelsen ska
anta ett reglemente för Ålands hälso- och sjukvård. Reglemente ska fastställas av landskapsregeringen. I reglemente ska finnas bestämmelse om myndighetens administrations som om övriga frågor som gäller verkställigheten av myndighetens uppgifter och myndighetens funktion.”
Vi har förstått att reglementet såsom det är idag är på en betydligt mera
detaljerad nivå än vad det är tänkt i lagframställningen. Det är bakgrunden
till stora utskottets ställningstagande. Tack, herr talman.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Det var en kort presentation. Det är motiverat eftersom
betänkandet är ytterst kortfattat. Man kan säga att det är det korta formuläret. Man har inte motiverat utskottets beslut i texten och man har
inte heller hört några sakkunniga. Frågeställningen blir: Är detta helt
och hållet ett politiskt avgörande baserat på ett politiskt tyckande? Eller
kan man hitta några sakargument bakom utskottets behandling i den
här frågan?
När jag har ordet sedan kommer jag att redogöra för en hel massa sakargument, för det här är inte ett bra förslag från utskottets sida. Finns
det från utskottets sida möjligen några sakargument som är värdefulla
förutom de, som ordförande läste upp här från landskapsregeringens
framställning, som vi alla känner till från tidigare?
Ltl Anders Eriksson, replik

Ltl Jansson hade vänligheten att både fråga och svara själv. Det är riktigt, vi gick tillbaka till lagframställningens ursprungstext med tanke på
de motiveringar som fanns till att det skulle vara på det sättet.
Jag, som ordförande i stora utskottet, frågade också om det fanns någon som önskade höra sakkunniga. Men jag uppfattade att vi var eniga
om att det behövde vi inte. Det är ju de facto ett politiskt avgörande hur
styrningen av ÅHS ska fungera.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Som jag har sagt många gånger i den här frågan, som jag
kommer att säga också i mitt anförande och som jag säger också i den
här repliken, så är det här inte någon stor fråga. Men den har tydligen
skapat känslor och någon kan tycka att frågan är stor.
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Av landskapsregeringens motiveringar kan man dra den slutsatsen att
å ena sidan ska ÅHS fortsätta att vara lika mycket självstyrt som hittills,
en självstyrd hälso- och sjukvårdsorganisation, den underlydande myndighet som är mest självstyrd av alla våra myndigheter. Men, å andra sidan vet man inte riktigt om den ska få vara tillräckligt självstyrd eftersom man ändå vill kontrollera hur den inre organisationen är uppbyggd när det gäller olika personers arbetsuppgifter.
Har utskottet uppenbarligen tyckt att detta är ett klokt resonemang
från landskapsregeringens sida?
Ltl Anders Eriksson, replik

Igen hade ltl Jansson vänligheten att ställa en lite ledande fråga. Vi tycker, som det framgår av betänkandet, att det är ett klokt resonemang.
Men, jag kan hålla med ltl Roger Jansson att om man går mera in på
djupet i detaljmotiveringen så är det lite väl mycket å ena sidan och å
andra sidan, speciellt när det kommer in på finansförvaltningen. Där
hänvisar man till landskapslag om finansförvaltning, det sägs att det ska
vara lika för alla underlydande enheter. Men i sista meningen sägs;
”ÅHS ska fortsättningsvis själv få besluta om sin ekonomiförvaltning.”
Så den punkten håller jag med om.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, herr talman! På ett sätt blev väl stora utskottets betänkande och
den lika korta presentationen av utskottsmajoritetens handlande en
passlig sorti för stora utskottet som instrumentet. Det är kanske passligt
att man avslutar på det här sättet genom att inte tillföra ärendet någon
form av ny substans och än mindre förklara då, som kollegan Roger
Jansson var inne på, varför man nu föreslår att vi ska fatta ett helt nytt
beslut.
Det skulle vara intressant att få reda på lite var bevekelsegrunderna
är? Nu har vi bara redan kända fakta på bordet som fanns redan när lagtinget röstade senast. Vad har förändrats i sak?
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är riktigt att det är ett kort betänkande. Det var också en kort presentation just på grund av att det substantiella innehållet redan fanns i
framställningen. Det som är intressant med behandlingen av det här
ärendet är att majoriteten i stora utskottet stöder landskapsregeringens
resonemang till skillnad från centern.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, herr talman! Det är klart att så kan man resonera. Men ändrar
man nu sin åsikt, som även utskottsordförande har gjort, sedan omröstningen för några dagar sedan så vill man gärna ha reda på vad som har
inträffat. Vilken juridisk sakkunskap eller annat åberopas för att gå emot
lagtingets beslut? Nog tillhör det väl god ton i utskottshanteringen att
man förklarar varför man går emot det som har varit lagtingets linje hittills.
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Ltl Anders Eriksson, replik

Jag noterade tidigare, och det är säkert förståeligt, att ltl Harry Jansson
mera har en tjänstemanna infallsvinkel på den här typen av ärenden,
när det gäller vilken juridisk sakkunskap man ska ha. Jag ställde frågan i
utskottet om vi bör höra sakkunniga om i grund och botten ett politiskt
ställningstagande. Hela utskotten inklusive centerns ledamöter var ense
om att det behövde vi inte. Det här är ett politiskt avgörande. De motiveringar som finns i detaljmotiveringen till 8 § är till fyllest för mig och
också till fyllest för stora utskottets majoritet i övrigt.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Gun Carlson

Herr talman! Den här frågan blev måhända politisk. I slutändan är det
kanske en liten fråga i en stor lagframställning som omfattar väldigt mycket,
att klargöra hur ÅHS ska sköta sina uppgifter är ju stort.
Det sades mycket riktigt att utskottet inte var enigt. Omröstningen slutade
7-3. Centerns ledamöter ansåg att det var tillräckligt att ÅHS-styrelse själv
antar reglemente och att det inte behövs ett särskilt fastställande från landskapsregeringen. Det håller jag fortfarande fast vid.
Det har inte förts fram några motiveringar till varför utskottet och några
ledamöter ändrade sig. Jag tycker att det finns många motiveringar till varför
vi fortfarande hävdar att det räcker med att ÅHS-styrelsen fastställer.
Det första argumentet är minskad byråkrati. I värsta fall kan t.ex. ett fastställande från landskapsregeringen försena och försinka ett reglemente så att
ÅHS jobbar utan reglemente om det är svårt. Det tar ju sin tid.
Jag tänker påpeka några saker varför jag anser att det räcker med ÅHSstyrelsen fastställande. Det ena är att ÅHS-styrelsen regleras i lagen precis
som det föreslås. Nu har vi hittills haft en parlamentariskt tillsatt styrelse där
också oppositionen ingår. Det har borgat för att alla åsikter finns med. Vi är
alla medvetna om att det inte är något krav på att det ska bli så i fortsättningen. Det kan bli en styrelse med enbart regeringspartier men det kan också bli
en styrelse med någon form av sakkunniga. Det är sant.
I 3 § landskapslagen anger man styrelsens tillsättande. Vi ska komma ihåg
att landskapsregeringen när som helst kan avsätta styrelsen om styrelsen gör
någonting som landskapsregeringen inte omfattar. Det är ett sätt för landskapsregeringen att kontrollera ÅHS-styrelse.
4 §, styrelsens uppgifter, den är ganska tydlig och klar och säger också att
styrelsen själv ska anta sina bestämmelser om styrelsens inre arbete.
När det gäller beslutsfattande i styrelsen så medger nya lagen också att ministern kan vara närvarande. Det är också ytterligare en kontroll från landskapsregeringen att styrelsen hanterar ärendena korrekt.
Vi kan gå vidare och titta på 11 § om budgeten. Det där säger man igen
samma sak. Det blev även tilläggsskrivningar i social- och miljöutskottet att
man ska tillställa landskapregeringen budgetförslag med tydliga motiveringar
osv. Här är också igen en möjlighet för landskapsregeringen att kontrollera
upp hur ÅHS-styrelse sköter sig.
I 12 § säger man i lagförslaget och också i social- och miljöutskottets betänkande att; ”styrelsens beslut om betydande ändringar av organisationen
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för ÅHS skall tillställas landskapsregeringen och fastställas av landskapsregeringen innan de verkställs”. Här är också samma sak igen. Landskapregeringen har ett väldigt stort inflytande såsom det är.
I 23 § är det en likartad paragraf där man pratar om ändringar av inskränkningar och omprioriteringar i ÅHS verksamhet. Det är samma sak här,
det fastställas av landskapsregeringen, även här finns landskapsregeringen
över.
Detta som nu föreslås att fastställandet av reglementet ska ske i landskapsregeringen är mer hängsle och bälte på ÅHS-styrelse.
Man undrar om man har läst själva reglementet och funderat över vad det
står där?
För det första är det här ett nytt reglemente som träder ikraft den 15 mars.
I det reglementet finns ett flertal punkter som man måste ändra efter att den
här nya lagen blir godkänd. Så där blir en hel del ändringar. I övrigt bygger
hela reglementet på olika lagar. Allt som har med tjänstemannaorganisationen bygger ju på tjänstemannalagen, det bygger på kollektivlagen och man
måste följa finansförvaltningslagen när det gäller ekonomiförvaltningen osv.
Jag tycker att det är väldigt lätt att göra som jag nu tänker föreslå. Jag föreslår att lagtingets beslut av den 19 september skall blir gällande. Jag aviserar en omröstning i den här frågan. Tack.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Det är givetvis som ltl Gun Carlson säger, det finns flera
andra möjligheter att kontrollera ÅHS, om vi ska använda oss av det uttrycket. Att avsätta styrelsen, nog har ju verksamheten gått väldigt, väldigt långt snett innan man vidtar sådana åtgärder, åtminstone är det
min erfarenhet. Jag tror att ltl Carlson lika väl som jag vet att sådana
diskussioner fördes för ett antal år sedan när det inte fungerade. Nu
fungerar det bra. Det som jag tror att är viktigt är att det också fungerar
bra i framtiden.
Det som är intressant i och med att centern borde stå bakom den här
framställningen är resonemanget om att man ska ha en ÅHS-styrelse
helt utan politisk förankring vare sig i lagtinget eller i landskapsregering. Vad är tankarna bakom den formuleringen?
Ltl Gun Carlson, replik

Herr talman! Den detaljen är ingenting som jag någonsin har förespråkat. Men jag säger att den här lagen medger det. Jag tror inte själv på
det. Jag tror att det måste vara ett politiskt ansvar för en verksamhet
som idag drar mera än 1/4 av landskapets budget. Jag tror inte på det.
Jag ville bara säga att skrivningarna i den här lagen, (de paragraferna
blir säkert godkända eftersom ingen har aviserat något annat om styrelsen) betyder att man kan ha en styrelse som vi har haft hittills där så
gott som alla partier har varit med eller så kan man ha bara regeringspartier med i ÅHS styrelsen eller så kan man ha helt fristående personer
i ÅHS-styrelsen. Lagen medger det, vilket jag sade. Men jag förespråkar
inte det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Vtm Gunnar Jansson

Tack herr talman! Jag konstaterar först att utskottsordförandens presentation åtminstone tillfredsställer mig som medlem av utskottet. Den tog sikte på
väsentligheter. Jag tycker också att den visade att ordförande behärskar ämnet. För det som vi nu egentligen debatterar är normhierarkisk struktur, hur
tråkigt det än låter, men det är så.
Jag ska med detta inlägg försöka anlägga juridiska synpunkter på en fråga
som inte får förstoras till proportioner den inte förtjänar. Jag har politiska,
juridiska och fackföreningsmässiga argumentet till förmån för stora utskottets majoritet.
En svårighet kanske också i sammanhanget, åtminstone för mig, var att
när jag gick bakåt, såsom kollegorna har gjort här också, och tittade på vad
som hände i social- och miljöutskottet så konstaterades det väldigt lakoniskt
på sidan 5 under 8 §: ” Utskottet har efter omröstning (3-2) beslutat att godkänna framställningens paragrafformulering. Beslutet biträddes av ordförande Mattsson samt ledamöterna Aaltonen och Eriksson.” Man får ingen
vägledning om vad möjligen de två kan ha ansett i utskottet. Vi har i debatten
fått reda på argumenten. Därför vill jag fortsätta den debatten. Jag tror att
debatten med tanke på framtiden kan vara viktig. Om vi eftersträvar utvidgad
självstyrelsebehörighet och större ansvar för lagstiftning och offentlig maktutövning på det hela taget så är det helt avgörande att vi vet i vilket rättsligt
system vi önskar befinna oss. Vilka rättsliga, juridiska och naturligtvis politiska instrumenten vi avser att använda och hur vi gör det.
I den här frågan måste vi, om vi vill det eller inte, utgå från självstyrelselagen. Självstyrelselagens 3 § är väldigt tydlig. Den säger: ”Förvaltningen under självstyrelsen utövas av Ålands landskapsregering och myndigheter
under den.” Det är så. Vi har en allmän förvaltningsmyndighet i självstyrelsesystemet. Vad därutöver är, är enligt självstyrelselagen myndigheter under
landskapsregeringen.
Den normhierarkiska strukturen har förtydligats sedan den första ÅHSlagen tillkom. Det är väldigt viktigt att notera det, när den första ÅHS-lagen
tillkom på 90-talet fanns det ingen normhierarkisk struktur i Finlands grundlag eller i Ålands självstyrelselag. Nu finns det, den finns i nämnda 3 § i självstyrelselagen och 21 §. Utgångspunkten är den struktur som följer av grundlagens 80 §. Den av oss alla kända och ofta hanterade 80 §, vars första moment ju redogör för normindelningen i grundlag, lag för ordning och beslut.
Där ju vår självstyrelsepolitiska ambition alltid har varit att betraktas i ärenden under självstyrelsen som ett Statsråd vad gäller landskapsregeringen eller minst ett ministerium. Det har varit en målmedveten princip och så måste
det ju vara. I ärenden under självstyrelsen kan ju förvaltningsrätten inte utövas av någon annan än oss själva.
Första momentet i 80 § har den berömda lydelsen: ”Att genom lag skall
dock alltid utfärdas bestämmelser om grunderna för individens rättigheter
och skyldigheter samt om frågor som enligt grundlagen i övrigt hör till området för lag. Om det inte särskilt anges vem som skall utfärda en förordning, utfärdas den av Statsrådet, på Åland av Ålands landskapsregering.”
Jag ska nu citera moment två i dess helhet. Jag får det intrycket av debatten att kollegorna kanske inte riktigt är fördjupade i den bestämmelsen. Den
lyder så här: ”Även andra myndigheter kan igenom lag bemyndigas att utfärda rättsnormer i bestämda frågor om det med hänsyn till föremålet för
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regleringen finns särskilda skäl och regleringens betydelse i sak inte kräver
att den skall ske genom lag eller förordning. Tillämpningsområdet för ett
sådant bemyndigande skall vara exakt avgränsat.” Den här sista bestämmelsen uppfylls i 8 § 2 mom. i ÅHS-lagförslag, precis som utskottsordförande
redovisade.
Jag kan redan i det här skedet säga att, om lagtinget berövar reglementet
denna normativa kraft, som jag nyss åberopade, då kan man inte heller ha
moment 2 kvar. Moment 2 i 8 § rättfärdigas ju enbart av kravet på exakthet
enligt 2 momentet 8 § i grundlagen. Den här blev nu lite tråkig juridik. Jag
ska på ett mer praktiskt plan försöka förklara vad det betyder.
Politiskt brukar man normhierarkiskt ge termer den innebörd de normalt
ska ha. Därför att man inom juridiken därvid kan anlägga en så kallad teleologisk tolkning på dem. Regler och ord ska tolkas såsom de är, såsom de rakt
upp och ner är skrivna. Ett reglemente, i det juridiska språkbruk som åtminstone jag har lärt mig, har normativ effekt enligt 2 momentet 80 § i
grundlagen. När det finns bemyndigande i lag om att utfärda rättsnormer i
bestämda frågor på lägre nivå än lag eller förordning och området för deras
reglering är bestämt avgränsad då är reglemente tillämpligt.
Den juridiska aspekten, enligt min mening, för att ÅHS-reglemente med
den här skrivningen ska ha normativ effekt, dvs. måste fastställas av landskapsregeringen enligt dess utformning enligt 8 § 2 momentet, är att utomstående ska kunna åberopa reglemente. Man ska kunna tro på det, kunna ty
sig till det och kunna säga att där står det att mina rättigheter som klient eller
patient är sådana och sådana och den normen binder mig och alla andra i systemet. Men ännu viktigare, enligt normal förvaltningsrättslig doktrin, är att
personalen i organisationen ska kunna lita på att det reglemente som styr deras verksamhet betyder någonting. Personalens rättsliga ställning, rättssäkerhet, kräver att det regelverk, var under de fungerar, också betyder någonting. Det ska inte längre vara möjligt att såsom högsta förvaltningsdomstolen
gjorde i ett ärende om en tvist beträffande en avlöning i ÅHS. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att reglemente är ett internt papper utan effekt
utåt, just därför att ingen utomstående har medverkat vid dess tillkomst.
Framförallt med tanke på personalen, vi talar nu om den största arbetsplatsen inom det offentliga Åland, kan man också anlägga en sådan juridisk
aspekt att ett reglemente som normerar rättigheter och skyldigheter för personalen inte hur som helst, när som helst, på vilka grunder som helst kan
ändras eller upphävas.
Det leder över till den fackföreningsrättsliga aspekten på det hela. I normalt medbestämmande i en sådan här organisation eller i vilken organisationen som helst där ämbetsverksdemokrati förekommer så bör de som det
gäller kunna medverka vid tillkomst, ändring och upphävande av ett reglemente. Men man ska också kunna lita på att dess uthållighet ges juridisk giltighet i något så när förutsägbar och proportionell. Man ska kunna förutse
ungefär hur länge normerna kan leva och ungefär under vilka förhållanden de
ändras. Så ska man kunna vara alldeles övertygad om att ändringar och åtgärder i sådana regler ska stå i proportion till syfte med den.
Mina avslutande kommentarer gäller delvis det som ltl Gun Carlson
nämnde. På basen av den här argumenteringen vill jag egentligen kalla det
för normkollision. Jag tror nämligen inte, inte ens med den rättspositivistiska
syn jag har, att man kan läsa 4 § punkt 6, på det sätt som kollegan Gun Carl376

son nyss läste. Det står; "styrelsen ska anta bestämmelser om styrelsens inre
arbete”, som om det inte skulle ha någon betydelse för vilken normerande effekt ett reglemente kan ha. Om den här typen av bestämmelser för styrelsens
inre arbete och ett reglemente står på samma nivå, då kan man kryssa mellan
dem precis hur man vill och ingenting har egentligen någon effekt utåt.
Jag går till 12 § där jag ser en mycket oroande normkollision: ”Styrelsens
beslut om betydande ändringar av organisationen för Ålands hälso- och
sjukvård ska fastställas av landskapregeringen innan de verkställs”. Om
landskapsregeringen inte tycker att de här ändringarna är bra och vägrar
verkställa så genomför styrelsen dem ändå, på eget bevåg genom ändringar
av reglemente. Då har vi, värderade kollegor, för långt fjärmat oss från den
”Rule of law” princip som vägleda offentlig maktutövning under lagarna.
Tack, herr talman.
Ltl Gun Carlson, replik

Herr talman! Ja, det är möjligt att centern inte greppar den normhierarkiska strukturen. Det kan vara att vi inte fattar alla rättsliga juridiska argument. Så kanske det kanske vara.
Jag måste ändå ställa en fråga. Vi har lagar, förordningar och så har vi
beslut, normer och reglementen. Ska de alla bygga på förordning och i
sista hand på lagen?
Vtm Gunnar Jansson, replik

Herr talman! Jag citerade just 80 § 2 momentet i grundlagen som säger
att bemyndigande på lägre nivå än lag eller förordning skall, för att de
ska rättslig effekt, bygga på lag, grundlag eller lag, aldrig på förordning.
Ltl Gun Carlson, replik

Då måste jag konstatera att då gäller det inte alltid, t.ex. när landskapsregeringen kan ta beslut som går mot gällande förordning. Har man då
fattat de här normhierarkiska strukturerna när man gör sådana beslut?
Vtm Gunnar Jansson, replik

Det här blir grundlagsjuridik på hög och mycket intressant nivå. Svaret
är att grundlagen måste anvisa lösningar på den här typen av normkollisioner. Lösningen på den nyss nämnda finns i grundlagen 107 §. Men
det finns också i självstyrelselagen 21 § som normerar när man som en
offentlig myndighet, vars maktutövning ska ske under lagarna, inte får
tillämpa en bestämmelse i förordning eller beslut i fall de har tillkommit
på fel sätt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Jag ska i mitt anförande resonera kring en del av de frågor
som vtm Gunnar Jansson här tog upp. I replik skulle jag gärna vilja ha
synpunkter utgående från grundlagens 80 § och den normhierarkiska
struktur som där anges som är landets lagstiftning och beslutande. Där
framgår det klart att det är på lagnivå den typen av beslut ska tas. I och
med den här lagen får vi nu för första gången när det gäller ÅHS en så-
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dan struktur med landskapslag möjligheter till landskapsförordningen,
budget, beslut från lagtingets sida och landskapsregeringsbeslut.
Jag undrar om vtm Jansson har tagit del av det nya reglemente och
huruvida man kan finna någonting överhuvudtaget som skulle vara av
en normgivande art, där det inte finns hänvisning till lagstiftning?
Vtm Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Jag fick samma fråga i stora utskottet och jag kunde då
berätta att jag har läst reglemente. Jag delar den synpunkten, dess
normhierarkiska struktur är ganska vid. Jag svarar på repliken nu på
samma sätt; man kan inte i en lag som ska träda ikraft bestämma om
hur ett gällande reglemente ska skrivas. Bemyndigande om reglemente
finns i själva lagen. Det som vi nu enbart kan ta ställning till är den avgränsning av normativa effekten som följer av 8 § 2 momentet där vi
överhuvudtaget inte kan ta ställning, och ska inte heller befatta oss med,
vad som råkar stå i nuvarande reglemente. Det som ska ingå i kommande reglemente gäller bestämmelser om ÅHS administration samt
om de övriga frågor som gäller verkställigheten av myndighetens uppgifter och myndighetens funktion. Jag är säker på att ett reglemente enligt
den här normen skulle innebära en storstädning i nuvarande dokument.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Jag delar de här uppfattningarna, särskilt när det gäller 8 §
i landskapslagens 2 moment, som ger en relativt oklar till sina gränser
fullmakt till styrelsen att skapa ett reglemente.
Inför den fortsatta diskussionen var det intressant för mig att få veta
om vicetalmannen har tagit del av nuvarande reglemente och där kan
finna någonting som skulle strida mot de här principerna om var den
normgivande makten ska ligga?
Vtm Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Ja, jag menar att konflikten ligger just där i att ingenting
av det som står i nuvarande reglemente har normativ effekt. Det är ett
internt arbetspapper för ÅHS som inte har effekt för mig eller för Vera i
Knutsboda.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, herr talman! Det var ju bra att vi i detta skede av processen fick
reda på bevekelsegrunderna för varför stora utskottet har gått på framställningen.
Man blir ju lite förvånad i och med att reglemente, som det är tänkt
enligt lagtingsbeslut tidigare, kommer att vila på lag. Kan vtm Gunnar
Jansson upplysa församlingen här på vilket sätt en utebliven fastställelse
av landskapsregeringen förändrar, som kan leda till total rättsosäkerhet
i fall det skulle finnas någon form av normgivning i ett reglemente? Hur
förändrar det den här situationen med grundlagens 82 §, när vi redan
har lagfäst reglemente?
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Vtm Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Det förändrar situationen på det sätt som högsta förvaltningsdomstolen uttalade 2006 i ärendet angående avlöning av en tjänsteinnehavare i ÅHS. Där hade beslut fattats med hänvisning till det nuvarande reglementet. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att en
sådan hänvisning saknar juridisk betydelse eftersom reglementet inte är
fastställt av någon utomstående, utan på sin höjd kan betraktas som ett
internt arbetspapper för organisationen.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, herr talman! Det blir, som ltl Gun Carlson sade, lite märkligt att vi
nu med tanke på jordförvärvsbeslutet tidigare, där man nu via ändring
av beslutspraxis har åsidosatt det som bygger på lag, dvs. en förordning.
Till och med den tjänsteman som tillämpar det nya beslutspraxis ska
begå brott mot tjänsteplikt, bara för att belysa det absurda i den här situationen.
Tror inte vtm Gunnar Jansson att ÅHS-styrelse har lärt sig vad som
ska inrymmas i ett reglemente, som smidigt kan ändras när det behövs i
förhållande till den lönefråga av gammalt datum som vicetalmannen
lyfte fram?
Om jag återknyter till replikskiftet tidigare med utskottets ordförande
så nog hade det väl sett bra ut om utskottets bevekelsegrunder hade presenterats på ett sakligt sätt i utskottsbetänkandet. Här har vi då hittat
förklaringen till att enskilda ledamöter i denna församling har ändrat
åsikt.
Vtm Gunnar Jansson, replik

Tack talman! I ett skede tog jag redan fram 8 § i jordförvärvslagen, men
jag ska avstå från att citera den, även om kollegan lite vek in på jordförvärvsfrågor.
Jag uppfattar stora utskottets betänkande på så vis att betänkandet,
som i allmänhet ska avfattas kortfattat, kunde vara så här kortfattat eftersom stora utskottets majoritet ansluter sig till framställningen och
där är paragrafen bra motiverad, framförallt i ljuset av 80 § 2 momentet
i grundlagen.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Roger Jansson

Herr talman! Den här diskussionen om detaljfrågan i landskapslagen om
Ålands hälso- och sjukvård är definitivt ingen kioskvältare. Jag kan förstå att
även ledamöter i lagtinget kan finna den ointressant. Jag vill för min del säga
att jag uppskattar den typen av diskussioner av det skälet att de är viktiga för
ett lagstiftande parlament. Det visar hur vår interna lagstiftning är beroende
av externa bestämmelser, i det här fallet Finlands grundlag. Man kan även
här finna vissa paralleller till självstyrelselagen som är väsentliga att beakta.
Det är orsaken till att landskapsregeringen har insett att vi måste få en ny
ÅHS-lag. Vi kan inte leva i det laglösa förhållande som har gällt hittills. Rikslagstiftning har använts i organisationen eftersom Ålands lagstiftning saknas,
trots att det är de områden som berör vår egen lagstiftningsbehörighet.
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Det stora är att vi nu i ÅHS-lagen intar de bestämmelser som har saknats
hittills och som hör till åländsk lagstiftningsbehörighet. Vi har inte ens haft
den i blankettform. I och med det får vi efter 17 år av ÅHS-verksamhet en
laghierarkisk korrekt situation. Där det som ska vara i lag finns i lag, där det
finns en klar avgränsad, enligt grundlagen, fullmakt för landskapsförordningen, där också budgetens ställning klargörs i den hierarkiska beslutsprocessen
och där i viss mån även landskapsregeringens beslut kan vara denna normgivande art.
Den här frågan om paragrafen är lagstiftningsmässigt mycket obetydligt
men den är principiellt viktig. Den är principiellt viktigt ur den synpunkten
att ÅHS organisation år 1993 gavs en långtgående självstyrelse, med samma
juridiska resonemang som finns i den åländska självstyrelsen kontra Finland.
Landskapsregeringens framställning innehåller inte på någon punkt förslag
om att den självstyrelsen ska inskränkas. Där ska föreligga status quo. Därför
är det en fråga som principiellt viktig. Finns det behov av att ändå något
ångra sig när det gäller ÅHS självstyrelse? Det har förts en diskussion om att
man lite måste ångra sig, man måste ta tillbaka lite med vänstra handen det
som man har givit med högra handen. Orsaken är bristen på lagstiftning under 17 år inom de här områdena. Reglemente har behövt innehålla en del av
de bestämmelserna och hänvisningar till rikslagstiftningen som egentligen
inte gäller på Åland. Reglemente har behövt innehålla en del normativa bestämmelser.
Högsta rättsvårdande myndighet i landet har konstaterat att det gamla reglementet hade flertalet av funktioner men kunde inte vara ett normativ papper ur juridisk synpunkt. Det gör ju inte att pappret, det forna reglemente,
bara var ett arbetspapper, utan tvärtom så angav det hur ÅHS internt var organiserat. Det var alltså en organisationsmodell, som är mycket viktig i all
verksamhet och också i företag.
Ärendet om förvaltningschefslönen behandlades under en liten del under
det gamla regementet. Orsaken till att det blev ett problem var huvudsakligen
att man vare sig i de här husen eller på ÅHS kunde övrig landskapslagstiftning. Det var orsaken till att det blev problem med det ärendet. Sedan fanns
det ett annat ärende också, det var möjligen i samband med det här löneärendet. Styrelsen tog sig för att ändra reglemente utan beredning av reglemente. Det strider naturligtvis mot alla principiella rättsregler.
Den här bakgrunden har gjort att man tycker att det skulle bli säkrare om
landskapsregeringen fastställer det här interna arbetspappret, den interna
organisationen. Det gör man. Det som man behöver styra från landskapsregeringen styr man enligt grundlagen och självstyrelselagen med landskapslag,
med landskapsförordning, med budget och med, där man enligt lagstiftning
har rätt till det, landskapsregeringsbeslut. Övrigt ligger på den självstyrande
organisationen Ålands hälso- och sjukvård.
Den här obetydliga juridiska konflikten i samband med huruvida reglemente ska fastställas eller inte ska fastställas är rent principiellt en felaktig
väg att gå. Jag har tagit del av vtm Gunnar Janssons intressanta resonemang
om den normhierarkiska strukturen. Jag har noga läst 3 § och 21 § i självstyrelselagen och 80 § i grundlagen. Jag kan inte se att så som det nu är avsett
med hierarkin i landskapet med landskapslag, landskapsförordning, lagtingsbeslut i samband med budget med ganska långa motiveringar och där
varje verksamhetsförändring måste finnas medtagen, varje organisationsför380

ändring måste finnas medtagen i budgeten enligt vår lagstiftning som styr
budgetering. Då måste vi ha lagtingsbeslut på alla sådana förändringar. Desssutom kan det i vissa sammanhang finnas landskapsregeringsbeslut. Några
fackrättsliga frågor ska inte regleras i reglemente därför att det hör till
lagnivå. Landskapregeringen har alltså inte rätt att göra den typen av bestämmelser vid fastställandet av reglemente, som ska finnas på lagnivå när
det gäller personalfrågor.
Jag menar att landskapsregeringen behöver inte, skall inte och får inte ge
reglemente en normativ effekt. Reglemente ska inte ha det. Det är nivåerna,
som landskapsregeringen har beslutsskyldighet i och där lagtinget har beslutsmakt i, som ska inkludera det.
Herr talman! Jag kunde gå igenom de 9 kapitlen i reglemente där jag i detalj har sett huruvida de skulle ha någon normativ effekt, det som faller på
styrelsen och det som inte är under lag. Och jag har inte kunnat hitta någonting.
Sedan säger kollegan Gunnar Jansson att 8 § 2 moment skulle för framtiden skapa den här risken. Det står;” i reglemente ska finnas bestämmelser
om myndighetens administration samt de övriga frågor som gäller verkställigheten av myndighetsuppgifter och myndighetens funktion.” Till det
vill jag svara att om någon styrelse i framtiden skulle vilja ta in sådant som
hör till den nivån över, så är det landskapsregeringen sak att reagera. Det är
förvaltningschefens sak att konstatera att om beslut fattas under den punkten
i reglemente så är det icke-beslut. De har ingen betydelse. Därför det finns
ingen rätt att ha den typen av bestämmelser i ett reglemente.
Med dessa ord, herr talman, kommer jag sedan i detaljbehandlingen att
understöda kollegan Gun Carlsons förslag.
Vtm Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Jag har två kommentarer. Än en gång, det ankommer inte
på lagtinget att ta ställning till det nu gällande reglemente för ÅHS i det
här sammanhanget. Det ankommer på lagtinget att ta ställning till hur 8
§ i lagframställningen ska utformas. Med all respekt för allt det goda
som kan finnas i det nuvarande reglemente så är det inte överhuvudtaget det som är föremål för behandling.
En annan springande punkt som jag försöker göra så tydlig jag kan;
det är inte så där krångligt, kollegan Roger Jansson. Den avgörande saken är utformade 80 § i grundlagens 2 moment som talar om att utfärda
rättsnormer. Det grundläggande är; vill vi ha en riksnorm eller vill vi
inte ha det? Landskapsregeringen vill ha en rättsnorm med tanke på
ÅHS-verksamhet och med tanke på ÅHS stora personal och enorma
budgetmässiga betydelse. Stora utskottet vill också att det ska vara en
rättsnorm och inte ett internt papper. Det är det som det är frågan om.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Jag ville ta upp det nya reglemente som ett exempel på där
lagtingsledamöterna kan göra den här bedömningen utgående från 8 § i
den nya landskapslagen. Huruvida de här riskerna finns, som anförs
från vtm Gunnar Jansson, om att man på styrelsenivå skulle gå in på
rättsnormerande beslutsfattande. Jag menar att det är uteslutet. Också
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den här kontrolluppgiften som landskapsregeringen gör att det blir uteslutet
När det gäller 8 § grundlagen där det står; ” även andra myndigheter
kan igenom lag bemyndigas att utfärda rättsnormer i bestämda frågor” så menar jag att den här lagen inte ger ÅHS bemyndigande att utfärda rättsnormer. Därmed förefaller resonemanget som vtm Gunnar
Jansson har, såvida han inte har en annan förklaring till sitt tänkesätt.
Vtm Gunnar Jansson, replik

Herr talman! Jag vill, med tanke på organisationens vikt och betydelse i
det åländska samhället där vi alla en dag förr eller senare patienter och
kunder, att det reglemente som vi nu debatterar ska ha rättslig effekt.
Det ska vara en rättsnorm, det är det som jag vill. Jag tycker att det
borde ha framgått vid det här läget. Jag vill inte att en organisation som
har mer än hälften av landskapets alla anställda och omsätter 1/3 av
budgeten ska skilja sig så mycket från alla annan förvaltningsstruktur
som vi har i självstyrelsesystemet. Det är dålig lagstiftning rent ut sagt.
Ltl Roger Jansson, replik

Talman! Jag har kanske varit ouppmärksam, men så här klart har inte
vtm Gunnar Jansson sagt den här saken tidigare. Jag vill dock meddela
att jag håller inte med vtm Gunnar Jansson att rättsnormerande reglering ska ligga under lagtings- och landskapsregeringsnivå. Hela det här
lagpaketet är uppbyggt att ÅHS nu ska fungera under lag, förordning,
budget och under landskapsregeringsbeslut. Jag menar att rättsnormerande beslut endast kan fattas på den nivån och inte inom ÅHS-styrelse.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Jag tänker inte alls ge mig in i denna juridiska tvekamp.
Jag har inte någon prestige alls heller när det gäller det här ärendet.
Tittar man på de möjligheter som den här lagstiftningen ger när det
gäller styrelsens sammansättning, vilket egentligen är i stort sett det
enda jag har uppehållit mig vid i remissen, så kan det vara en styrelse
som nu med båda regeringspartier och opposition. Det kan vara styrelse
enligt min modell att ministern är ordförande med den kompetens hon
önskar. Det kan till och med vara en helt opolitisk styrelse, jag hoppas i
och för sig att det inte ska bli så. Mot den bakgrunden anser jag att det
är viktigt att det finns en möjlighet att man kan också kan styra ÅHS via
reglemente. Det är enbart de bevekelsegrunder som jag har haft för mitt
ställningstagande. Med största respekt så tror jag att ltl Roger Jansson
och jag har lite olika åsikter om hur ÅHS ska styras.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Jag vill vara tydlig på den punkten. Jag menar att ÅHS helt
klart ska styras härifrån med lag, förordning, budgetbeslut och landskapsregeringsbeslut när det gäller beslut på den nivån som har normativ effekt eller som är styrande på den nivå som lagstiftningen anger att
de ska vara styrande. Gud bevare oss, ursäkta uttrycket, för en situation
där ÅHS-styrelse, oberoende av hur den är vald, oberoende av vilka
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medlemmar som sitter där, skulle ges en sådan makt i vårt samhälle.
Även om landskapregeringen skulle fastställa reglemente så är det ändå
styrelsebeslut som tas på basen av regementsbestämmelserna. Landskapsregeringen kan inte sitta och kontrollera varje beslut på det sättet.
Har man ett bemyndigande i reglemente att fatta beslut, ur min synpunkt på fel nivå, på för hög nivå, så är det alltså fel tänkt i lagsstiftnings- och beslutshierarkin.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Det behöver ju inte vara fel tänkt. Det kan ju vara så enkelt
att vi tänker lite olika när det gäller de här frågorna.
Visst, ltl Roger Jansson, finns det många styrfunktioner oavsett reglementet. Men som jag ser det, om allt fungerar på ett bra och flexibelt
sätt så behöver det inte vara något bekymmer att landskapsregeringen
har möjlighet att fastställa reglemente. Jag kan inte se de bekymmer
som målas upp. Fungerar allt bra, fungerar ÅHS som det står, myndighetens uppgifter och myndighetens funktion, så finns det ingen anledning för landskapsregeringen att överhuvudtaget gå in och ”rådda” i reglementet, utan det är ju ett enkelt fastställande. Men möjligheten finns
om det inte fungerar bra. Den möjligheten vill jag gärna att ska vara
kvar.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Såsom landskapsregeringen har utformat den här bestämmelsen så ska landskapsregeringen skicka tillbaka reglemente till
ÅHS för en ny beredning ifall de inte håller med om det reglemente som
är föreslaget från ÅHS-styrelse. Sedan ska det till landskapsregeringen
igen. Det kan ju bli en pingpong match som är ganska evig. Det är ju inte
heller bra att man har en sådan lagstiftning.
Jag vill göra en jämförelse för kollegan Eriksson i det här sammanhanget. Lagstiftningskontrollen som har ålagts självstyrelsen tycker jag
inte är värdig självstyrelsen, att Ålandsdelegationen och presidenten har
en roll i det lagstiftandet som vi här sysslar med under lagarna. Det är
en stark begränsning av självstyrelsen och den är inte värdig systemet.
Nu föreslår kollegan Eriksson samma system för ÅHS-verksamhet, att
den ska underställas någon konstig kontroll.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Barbro Sundback

Tack, herr talman! Jag har också varit med i stora utskottet och behandlat
den här frågan. Jag är inte bytt åsikt. Tvärtom har jag ytterligare förstärkts i
min uppfattning att det är den rätta. Den uppfattningen har vi också drivit i
social- och miljöutskottet.
På något vis får jag den känslan att de som driver att reglemente inte ska
fastställas på något sätt är för känslomässigt engagerade och ser på frågan inifrån. Det leder vilse, som jag ser det. När man talar om rättssäkerhet handlar
det ju om att skapa ett system som ger medborgarna rättsskydd oberoende av
vem som sitter i någon styrelse. Det är rättssäkerhet.
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Det var någon som sade här att om styrelsen inte sköter sig, utan tar in
några slags normer i reglemente så överskrider de uppenbarligen sina befogenheter, enligt dem som inte vill fastställa reglemente, och då ska regeringen
avsätta styrelsen. Det är inte rättssäkert. Det är mera än politisk kontroll som
är grundad på förtroende. Det är processer som inte är ägnade att skapa förtroende ute bland medborgarna. Vi vet alla att hälso- och sjukvården är den
viktigaste frågan enligt väljarna. Vi måste ta det uppdraget på yttersta allvar
och ha en organisation som också är rättssäker.
Rättssäkerhet handlar om ett system, ett förvaltningsrättsligt system som
fungerar oberoende av vem som sitter i regeringen och vem som sitter i ÅHSstyrelsen.
Att det här problemet har uppkommit tror jag beror väldigt mycket på ltl
Roger Jansson. Jag tycker att jag hörde det också i hans historieskrivning.
Jag delar den. Det var så. När ÅHS-fusionen kom till stånd så hade den en extrem modell som byggde på beställare och utförare. Planen fanns då. Landskapsregeringen skulle vara beställare. Det var mera ett affärsmässigt förhållande mellan de politiska överordnande organen och ÅHS-styrelse och organisation. Landskapet skulle beställa och ÅHS skulle utföra de beställda tjänsterna. Det var antagligen tänkt att det skulle finnas något avtal om vad det
skulle kosta osv.
Frågan om rättssäkerhet kom lite i skymundan. Det var sådana tider då.
Man trodde blint att så här skulle man lösa offentliga sektorns ineffektivitet
och de ständiga kostnadsutökningarna.
Jag antar att det är detta som leder ltl Roger Jansson till uppfattningen att
ÅHS har någon slags särskild självstyrelse inom vårt förvaltningssystem. Det
kanske blev någonting kvar av det där. Men i den här lagen står det ju ändå
uttryckligen i andra momentet; ”Ålands hälso- och sjukvård är underställd
landskapregeringen”. Med hänvisning till det som vtm Gunnar Jansson sade
om självstyrelselagen; att alla underställda myndigheter ska följa regeringens
förvaltningsstruktur så tycker jag att det är ganska klart att ÅHS inte kan ha
några särskilda lösningar med hänvisning till någon slags speciellt självstyrelse i den här frågan, eventuellt då i andra.
Som jag ser det idag så kan det ha varit oklart tidigare i vilken mån ÅHS
var underställd landskapsregeringen. Den här lagen klargör just detta ytterst
tydligt. Det är viktigt.
Det är också viktigt, det som ltl Roger Jansson sade, att nu får vi äntligen
en lag om hälso- och sjukvård, dvs. vad verksamheten ska innehålla, vilka rättigheter medborgarna har och vilka skyldigheter organisationen i sin tur har.
Det här med reglementet handlar inte om organisationens inre arbetsordning, det finns ju reglerat någon annanstans. Som jag ser det handlar det faktiskt om förhållandet mellan landskapsregeringen och ÅHS. Inte på det sättet
att det ska vara ett styrinstrument där regeringen kontinuerligt kan gå in och
peta i saker som ÅHS-styrelse har på sitt bord. Det är fortsättningsvis ÅHS
som ska ansvara för den operativa verksamheten. Å andra sidan är det landskapsregeringen som har det totala ansvaret för alla verksamheter under sin
förvaltning och under sin budget. Nog är det nödvändigt att man som minister eller lantråd i ett parlamentariskt system ska kunna ha något sorts instrument för att kunna påverka den här organisationen om man anser att de
inte följer de förvaltningsrättsliga principer som vi generellt har inom förvaltningen. För mig är det där också att behandla ÅHS likadant som andra så
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kallade självständiga underlydande myndigheter, som vi har skapat under de
senaste åren. Vi har ju skolor med mera.
När det sedan kommer till den normgivande funktionen, som jag ser det så
är det 2 momentet i 8 § som ger ÅHS-styrelse normgivande makt genom bestämmelser i reglementet. Oberoende av vad man tycker eller inte tycker så är
det ett bemyndigande. Då kommer ÅHS-styrelse att kunna fatta sådana beslut och då är de inte rättssäkra, utan då är det organisationens egna bestämmelser som inte har rättsverkan, vilket vi nu fick höra från högsta förvaltningsdomstolen om läkarlönen. Det var ju tråkigt ärende och ett misslyckande både för ÅHS och för landskapsregeringen. Det visar just på bristen
i det här sammanhanget.
Herr talman! Jag tycker nog att det står ganska klart hur vi ska bete oss i
det här sammanhanget. Jag tycker att de som säger att vi inte ska fastställa
reglemente, de tar på sig ett ganska stort ansvar utan att riktigt ha kunnat
visa på vilket sätt de ska handha den normgivande makten. Man hänvisar till
det nuvarande reglementet. Om inte det har normgivande makt är i sammanhanget irrelevant. Alla här är beredda att ge ÅHS normgivande makt i sitt
reglemente, men ÅHS ska, enligt dem som vill ta bort fastställelseförfarandet,
själv kunna ta det här ansvaret. Medan i ett annat fall så är det ett sammanhang där regeringen har ett ansvar.
Jag har några påstående till, herr talman, som jag gärna vill diskutera. Det
är kanske onödigt att nöta i de här detaljerna. Jag tycker nog att det har gått
väldigt mycket prestige i det här, vilket är tråkigt. Det ger inte förtroende ute
bland människorna att vi inte kan hålla enhetliga förvaltningsstrukturer, speciellt inom ÅHS som är så betydelsefullt för alla ålänningar och alla andra
som besöker Åland. Tack, herr talman.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Den här frågan är egentligen obetydlig rent sakenligt.
Principiellt så är den intressant. Här finns nu två läger i Ålands lagting
när det gäller den principiella frågan. Därför är det intressant att diskutera frågan, fast det säkert inte intresserar någon utanför ÅHS och landskapsförvaltningen.
Ltl Sundback var inne på graden av självstyrelsen. Jag menar att det
styrs helt och hållet av lagstiftningen för de olika myndigheterna som vi
har i landskapet. ÅHS-lagstiftningen har varit väldigt tydlig när det gäller ÅHS och graden av självstyrelse. Det har varit den längst gående
självstyrelsen genom lagstiftningen och den ändras inte nu i det här lagförslaget, utan den är oförändrad.
När det gäller vad reglemente är så hade ltl Sundback faktiskt missförstått det. Det är alltså inte något som reglerar förhållandet mellan
landskapsregeringen och ÅHS. Utan som det står i reglemente, det reglerar ÅHS inre verksamhet och organisation och har alltså inte med
förhållande till landskapsregeringen att göra. För det regleras av lagstiftning.
Talmannen
Tiden är ute!
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Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Jag tycker att ltl Roger Jansson inte har rätt i det sista påståendet. Just fastställelseförfarandet är att reglera förhållandet mellan
regeringen och ÅHS. Det finns ju andra sådana fastställelsegrunder. Det
har man ju själv visat på här i flera paragrafer där man vill ha landskapsregeringens fastställelse om man ändrar verksamheten osv. Jag
tycker att ltl Roger Jansson inte har rätt uppfattning om vårt förvaltningssystem när han inte vill erkänna att det finns annat än lag, förordning, landskapsbeslut och budgetbeslut. Det finns andra normdrivande
system.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! När det gäller vem som förstår vad så må väl högre makter
kanske bestämma det någon gång på den yttersta dagen. Det ids inte jag
bry mig om. Jag försöker nu läsa 2 momentet i 8 §; ”i reglemente ska
finnas bestämmelser om myndighetens administration.” Det är alltså
inre frågor. ”Verkställigheten av myndighetens uppgifter och myndighetens funktion”. Myndighetens uppgifter är lagreglerat. Myndighetens
funktion blir numera lagreglerat. Dessutom ges det möjlighet i förordning att reglera delar av den. Hur det här sedan ska genomföras inom
myndigheten är det som ska finnas i reglemente. Lagen är klar i 8 § 2
momentet på den här punkten. Jag vill för min del uppfatta att det föreligger en massa missförstånd.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, varför vill man ha fastställelse under andra paragrafer om det är en
stor självstyrelse inom den här verksamheten? Det stämmer ju inte. Det
är inte i paritet med hela strukturen i systemet att lyfta bort fastställelsen av reglementet. Det är inte enbart ett internt dokument. Det är ju
som vtm Gunnar Jansson har försökt påpeka, det innehåller betydligt
mera normgivande makt. Om ltl Roger Jansson sedan inte vill använda
det på det sättet så är det en smaksak för honom. Men det finns en
struktur, alltså ett system som vi har haft länge och som fortsättningsvis
finns. Jag och många med mig tycker att det också ska gälla ÅHS som är
en underordnad myndighet till landskapsregeringen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Olof Erland

Herr talman! Den här frågan kanske inte är publik på det sättet att alla intresserar sig för den utanför det här huset. Jag ser den som oerhört viktig.
Den behandlar det som alltid måste finnas i bakgrunden och det som folk
måste lita på. Det är att vi har ett rättssamhälle där alla regleringar, alla lagar
och det som finns där under är på plats. Det kanske vi har haft lite svårt med
när det gäller underlydande myndigheter enligt självstyrelselagen. Vi har en
massa exempel; motorfordonsbyrån, ÅSUB, ÅMHM, gymnasierna och skolor
osv. Alla har sina myndighetsstrukturer. Det finns ändå en normhierarki,
struktur, som gäller för alla. Däremot kan man välja nivåerna där.
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Jag har försökt lyssna och förstå vad det här handlar om. Jag förstår majoriteten i stora utskottet och jag förstår framställningen. Det andra tycker jag
att verkar felaktigt. Jag ska försöka förklara på vilket sätt jag ser det.
Vi talar om ett reglemente. Många av de här myndigheterna har inte i lagen ett reglemente, men det är klart att de har stadgar, instruktioner och regleringar inom myndigheterna. Det som är speciellt i det här fallet är att 8 §,
om reglemente, i princip innehåller två olika delar. Det ena är en intern del
som är det traditionella reglementet. Man gör upp regler för personalen, för
rutinerna och hur man ska hantera vissa saker som är innanför organisationens ram. Det andra som finns nu i andra momentet är en ny sak som gör att
reglemente kanske egentligen inte är rätta namnet, för där kommer man in
på det som är verkställighet och övrig reglering av förvaltningen. Där kommer man in på rättssäkerheten som ska vara utgångspunkten egentligen. Det
gäller nämligen patienter och personal och regleringen av deras verksamhet.
Den borde kunna finnas på den plats där man har ansvaret, alltså landskapsregeringen, att åtminstone reagera på.
Då har vi tre alternativa lösningar på det här problemet. Det första är landskapsregeringens framställning och stora utskottets senaste betänkande, dvs.
reglemente görs upp till dess båda delar, den interna delen och den externa
delen, men den externa delen konfirmeras av landskapsregeringen. Det är det
ena alternativet här i lagtinget.
Det andra alternativet är att man säger att ÅHS ska sköta reglemente, det
är en intern sak. Men då får vi den här konflikten och rättsäkerheten kommer
in i två olika system som inte är kommensurabla, dvs. det finns ingen koppling däremellan.
En tredje lösning skulle då vara att man tar bort reglemente och då hänvisar man allt det här till förordningar. Man kunde kalla det en liten innovation
att man balanserar styrelsen och landskapsregeringen med det här reglementet som fastställs. Det är alltså en lös styrning från landskapsregeringens sida.
Vill man ha en fastare styrning så tar man bort reglemente. Man kan i och för
sig ta bort enbart moment två, men det är ju inte aktuellt nu här i lagtinget,
för att konstatera att reglemente är ett internt styrdokument som i alla andra
myndigheter.
Med detta vill jag säga att jag förstår att man kopplar ihop reglemente med
landskapsregeringens fastställande. Men jag förstår inte att man skulle lämna
det öppet för myndigheten att se normgivande bestämmelser, att de förblir
interna, för då kommer rättsäkerheten att ha en lucka, en motsättning och
kanske till och med ett svart hål. Så kan vi inte ha det när det gäller patienter
och personal. De måste kunna lita på vårt rättssystem. I vår lagstiftning
måste vi göra konsekvensbedömningar, jämställdhetsbedömningar och miljöbedömningar osv.
I en lag om något så måste vi ha rättskonsekvensbedömningar. Det borde
man inte behöva skriva in utan det ska finnas. Det här reglementet hör till
normgivningen på landskapsnivå.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, herr talman! Om ltl Erland betänker att det inte bara är det
åländska samhället utan det är staten Finland som på löpande band antal olika styrdokument inom offentlig sektor, där någon form av fastställelse aldrig sker. Men naturligtvis vilar ju beslutsmakten på lag och för-
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ordning. Ltl Erlands bedömning leder ju till att vi skulle ha ett stort antal handlingar som är utan laga grund, inte bara i det åländska samhället
utan i Finland som helhet. Hur har ltl Erland tänkt att vi ska hantera de
dokumenten framöver?
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Jag har inte berört något annat än att det finns olika myndigheter med olika system. I det här fallet gäller det specifikt en paragraf
som kallas reglemente, som ger sådana fullmakter som kan kallas externa. Det anser jag att man inte ska ge på en sådan grund att det är enbart
internt. Det måste finnas i förordning, det måste finnas i lag om man vill
ha kvar den här paragrafen.
Ltl Harry Jansson, replik

Herr talman! Det är ju det som är den springande punkten. Vi i centergruppen vill ju inte ge ÅHS-styrelse rätt att börja utfärda några rättsnormer, någon styrning av individernas rättsskydd. Det handlar ju om
att få en löpande organisation att fungera, precis som ett stort antal organ fungerar redan på Åland idag. Dvs... att styrelserna, utan att höra
fullmäktige eller andra, antar de här styrdokumenten. Men inte är det
någon fastställelse någonstans på vägen, ändå finns det i dessa styrdokument exakt samma styrreglering och som påverkar individen i och
med att det berör tjänstemän med flera. Var är skillnaden mellan dessa
två rättstillämpningar?
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! I den här paragrafen är första delen administrativa regler i
reglementet. Det är alltså styrdokument om man vill kalla det så. När
man kommer till hur verksamheten ska skötas gentemot patienter och
för personal då kommer man in på extern rättsäkerhet, som ska vara reglerad. Det är ju det som är den springande punkten här. Reglementsparagrafen har utvidgats till att gälla den externa normgivningen som har
med rättssäkerheten att göra. Där är en skiljelinje som man ska klara ut
i lagstiftningen. Det gör man genom att landskapsregeringen fastställer.
Vad är risken med att landskapsregeringen fastställer ett reglemente?
Vad är risken med att landskapsregeringen, under lagtinget, ser till att
det fungerar rättssäkert? Jag kan inte se någon risk överhuvudtaget,
snarare nödvändighet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet?
Ltl Harry Jansson

Herr talman! Jag begär ordet bara för att till protokollet få notera att stora
utskottet har misslyckats i sitt uppdrag att ge lagtinget ytterligare underlag
för att kunna ta ställning till den fortsatta processen.
Vtm Gunnar Jansson sade att i motiveringen till 8 § i förslaget till ny lag
om hälso- och sjukvård fanns det här förklarat. Men inte hittar jag, trots att
jag är läskunnig, någon som helst hänvisning till någon form av juridiskt behov av att ha en fastställelse med i processen. Det är därför jag menar att
stora utskottet har misslyckats. Som jag efterlyste i debattens inledning så
ville vi ha reda på vad det är som har gjort att utskottsmajoriteten delvis har
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ändrat uppfattning. Vi har fått det klarlagt här under dagens debatt, men jag
tycker det skulle ha varit bra om vi kunde ha fått den här förklaringen på förhand, via utskottsbetänkandet, så att vi hade haft tillfälle att bättre förbereda
oss för debatten.
Tur att stora utskottet då går i graven i och med fredagens plenum när vi
upphör för den här mandatperioden.
När det gäller själva huvudfrågan, så ingen från centergruppen har väl
tänkt sig att ÅHS-styrelse skulle börja utfärda någon form av rättsnormer.
Enligt dagens grundlag, enligt självstyrelselagen så är det i lag och förordning
som individens rättsskydd är reglerat till punkt och pricka. Allt annat är av
underlägsen karaktär.
Sedan kan jag inte låta bli att igen hänvisa till det famösa beslutet om att
ändra beslutspraxis vad gäller jordförvärvsrätten. Klart är att den åländska
jordförvärvslagen ger rätt att göra prövning, men man vill då också att en
tjänsteman ska bryta mot gällande lagstiftning för att göra en enskild prövning.
Talmannen
Vi måste hålla oss till ärendet.
Ltl Harry Jansson

Det är därför som det här juridiska resonemanget blir ganska svårt att följa
med tanke på att vicetalmannen tydligen anser att det är okej att bryta mot
gällande förordning.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Jag tycker faktiskt att ltl Harry Jansson nu beter sig
ganska så uppblåst. Det har inte givits ltl Jansson någon rätt att avgöra
hur stora utskottet ska arbeta. Vi har arbetat på vårt sätt. Vi har fattat
beslutet helt i ordning med lagtingsordningen och arbetsordningen.
När det gäller motiveringar, så den linje som ltl Harry Jansson förespråkar där är motiveringen noll i förslaget, likaså i social- och miljöutskottets betänkande i samma fråga, noll. Det är nog bäst att titta sig i
spegeln även om den kanske är litet för låg för ltl Harry Jansson.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, herr talman! Jag förstår att det smärtar ltl Sundback att få bakläxa
från talarstolen, men ibland är det nödvändigt att verkligen påkalla
mera intensitet från ett utskott. Särskilt med tanke på att medlemmarna
i utskottet var medvetna om att det här är en fråga där det finns delade
åsikter. Under utskottsbehandlingen har det tydligen framkommit nya
aspekter. Men ingenstans i motiveringen till den föreslagna 8 § finns
den form av bakgrundsmotivering som nu har dykt upp under debatten.
Utskottet har inte lyckats, tyvärr.
Ltl Barbro Sundback, replik

Det är väl väljarna som ska avgöra vem som lyckas och inte lyckas. Det
får vi nog snart se.
I den här frågan har var och en i utskottet följt sin övertygelse och det
ska ltl Harry Jansson hålla truten om.
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Talmannen
Nu tycker jag att vi ska ha ett sådant ordval här i lagtinget som är värdigt det här forumet.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack herr talman! Vi som har tillfället att dagligen höra ltl Sundback
sitta och muttra i bänken är inte alls förvånade över det senaste påhoppet på en person igen. Härskartekniken tar alltid nya turer, gratulerar
till det ltl Sundback.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Gunnar Jansson, replik

Herr talman! Jag ska hålla mig till det ärendet som är föremål för debatt. Jag ser inte kopplingen till jordförvärvsfrågor i det här sammanhanget.
Det har gjorts reklam för en avancerad förordningsfullmakt. Kollegan
Harry Jansson gjorde det också. Varför allt detta när det kan regleras i
förordning? Om jag läser 56 § rätt, vilket jag antagligen då inte gör, så är
den förordningsfullmakten skäligen begränsad. Den innehåller sju
punkter. Talar vi om samma sak nu?
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, herr talman! Vi har helt olika synsätt vad gäller ett reglementes
innehåll. Vicetalmannen talar för ett reglemente som går djupt in i medborgarnas vardagsfrågor, medan vi andra anser att i och med att det
finns lagar som ska tillämpas, både det nu aktuella lagförslaget, patientsäkerhetslagstiftning och klientlagstiftning, så är det ju de som täcker
upp rättsskyddet för den enskilda individen. Vi vill ha ett smidigt reglemente där landskapsregeringen inte kan blockera en snabb hantering. I
värsta fall, enligt det förslag som finns från landskapsregeringens sida
och som utskottsmajoriteten har gått på, så kan man få ett dödläge där
landskapsregeringen vägrar att fastställa de förändringar som styrelsen
vill genomföra. Det är ett mycket märkligt upplägg.
Vtm Gunnar Jansson, replik

Tack, herr talman! Det är uppenbart att vi har olika syn på det hela. Jag
har inga problem med 2 momentet i 8 §. Jag tycker att den reglementsfullmakten som där är utfärdad helt enkelt är genomtänkt och bra och
överensstämmer i övrigt med den hierarkiska indelningen av den offentliga makten som jag känner till. Det står klart och tydligt; "i reglemente
ska finnas bestämmelser om myndighetens administration samt om
övriga frågor som gäller verkställigheten av myndighetens uppgifter
och myndighetens funktion". Jag ser inte några oklarheter alls i det här.
Det är klart och tydligt, till fromma både för oss patienter och för dem
som jobbar i organisationen och därmed det som är bäst för Åland.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, herr talman! Då kan jag återigen konstatera, som jag gjorde i samband med replikskiftet med ltl Olof Erland, att det också i det åländska
samhället finns ett stort antal styrdokument av liknande karaktär. Ingen
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har någonsin sagt att de behöver fastställelse eller på annat sätt föras till
någon överprövning för att ha relevans inom en organisation.
Återigen, jag tror att man blandar päron och äpplen där man förväntar sig att ÅHS-styrelsen ska gå in på den enskilda individens rättsskydd.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Jag vill begära ett förtydligande på två saker. Vilka reglementen är inte fastställda av landskapregeringen? Om det finns risk för
att förvaltningen, styrelsen och förvaltningschefen går emot lagar och
förordningar är det då inte bra att landskapsregeringen har en överblick
och kan se om det här är okej?
Ltl Harry Jansson, replik

Bästa ltl Olof Erland, återigen, det är jämförelsen till liknande styrdokument som blir lite absurt. Med tanke på det resonemang som man har
fört fram från talarstolen idag så skulle vi ha rätt betydande antal styrdokument som egentligen bygger på felaktiga grunder. För ingen har
prövat deras rättsliga värde eller gett dem rättsligt värde enligt det synsätt som stora utskottets majoritet har gått in för. Vi eftersträvar en
form av samsyn på hur normal åländsk förvaltning ska hanteras. Det
finns ingenting här som gör ÅHS speciellt ur denna aspekt.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Jag undrar fortfarande vilka reglementen som inte är fastställda? Varför ska man förlita sig på att styrelsen inte går ut över sina
ramar när det gäller rättssäkerhet? Varför är det besvärligt att man
skulle föra reglementet till landskapsregeringen för fastställande, som
man gör med andra reglementen?
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, herr talman! Jag tror att ltl Erland är mycket medveten om att redan gällande lagstiftning ger en patient eller annan berörd möjlighet att
agera mot ett myndighetsbeslut, så även ÅHS styrelsen. Därmed har vi
rättsskyddet redan ordnat. Tanken är här att skapa ett reglemente som
närmare berör hur ÅHS rent praktiskt ska fungera. Att då skapa ett tillstånd där två av landskapsregeringen synnerligen berörda områden
skulle kunna stå emot varandra. Vi skulle till och med kunna ha en situation där ett reglemente aldrig kom till fastställelse. Nog är det ju ett
märkligt upplägg om man har tänkt att vi ska ha ett smidigt ÅHS med
faktiskt självbestämmande i framtiden.
En liten korrigering så får vi en landskapslag här som är riktigt bra.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussion är avslutad. Detaljbehandlingen
vidtar.
Konstateras att stora utskottet vid sin förnyade behandling av ärendet beslutat att 8 § 1
mom. i förslaget till landskapslag om hälso- och sjukvård erhåller den lydelse det fått
enligt social- och miljöutskottets betänkande. Lagtinget kan nu antingen godkänna
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stora utskottets förslag eller vidbli sitt tidigare i andra behandling fattade beslut att paragrafen godkänns enligt lagtingsledamoten Henry Lindströms ändringsförslag. Stora
utskottets förnyade betänkande ligger till grund för behandlingen.
Begärs ordet?
Ltl Gun Carlson

Herr talman! Jag föreslår, som jag redan aviserade, att behandlingen ska
stöda sig på lagtingsbehandlingen den 19 september där man beslöt att 8 § 1
momentet ska bestå av orden: ”Styrelsen ska anta ett reglemente för Ålands
hälso- och sjukvård.”
8 § 2 momentet blir lika som i social- och miljöutskottets betänkande
också i framställningen.
Ltl Roger Jansson

Herr talman! Jag ber att få understöda det av ltl Gun Carlson gjorda förslaget.
Talmannen
Under diskussionen har lagtingsledamoten Gun Carlson, understödd av lagtingsledamoten Roger Jansson, föreslagit att lagtinget skulle vidbli sitt tidigare fattade beslut. Är
redogörelsen riktig?
Omröstning kommer att verkställas. De som omfattar stora utskottets förslag röstar ja,
de som omfattar lagtingsledamoten Gun Carlsons förslag att lagtinget skall vidbli sitt tidigare fattade beslut, röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar nej.
Omröstningen har utfallit så att 15 ja röster har givits och 15 nej röster har givits. Således alldeles jämnt. Det betyder att det vinnande förslaget är det som talmannen röstade
på och talmannen röstade nej. Således blir lagtingets beslut det som föreslogs av ltl Gun
Carlsson. Lagtinget har vidblivit sitt tidigare fattade beslut.
Lagförslagets andra behandling är avslutad. Ärendets andra behandling är avslutad.
Föredras
5

Kraftnät Ålands AB:s ägarstruktur
Landskapsregeringens svar
Ltl Barbro Sundbacks enkla fråga (EF 28/2010-2011)
En enkel fråga ska läsas upp av frågeställaren och efter det ger lantrådet eller därtill utsedd 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 Barbro Sundback

Tack, herr talman! Senast den 3 mars 2012 ska landskapet ha implementerat
EG:s direktiv 2009/72/EG som innebär att elleverans- och distributionsbolag
inte kan vara delägare i nätbolag. Åtskilt ägande innebär att en eller flera personer inte kontrollerar ett produktionsbolag och ett elhandelsföretag samtidigt. Landskapsregeringen är ansvarig för att direktivet införs men har tillsvidare inte presenterat något alternativ till hur ägandeförhållanden i Kraftnät
Ab ska ändras.
Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga: När kommer
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landskapsregeringen lämna förslag till lagtinget om nödvändiga förändringar
av Kraftnät Ab:s ägandestruktur så att den uppfyller EG:s direktiv
2009/72/EG?
Minister Mats Perämaa

Herr talman! Den här frågan har ju diskuterats rätt ingående i samband med
framställningen om landskapsgarantier för det lån som Kraftnät Åland ska
uppta i samband med byggande av likströmsförbindelse till Finland.
Landskapsregeringens mål för att lösa den här frågan och för att implementerar direktivet är att landskapet i slutändan ska stå som enda ägare till
Kraftnät Åland. Den diskussion har förts med andra ägare då i främsta hand
med Mariehamns stad och Ålands Elandelslag. Det tycks inte finnas några
andra åsikter i den här frågan. Alla tycker att det är det bästa att landskapet
äger Kraftnät Åland i sin helhet.
Ett värderingsförslag är framtaget av mig och min avdelning och det kommer vi att diskutera på nästa överläggning i regeringskollegiet för att därefter
sannolikt skicka ut ett förslag till de andra ägarna. Sedan regleringen i förhållandet till lagtinget i den första bästa budget, efter att vi är överens om priset.
Slutsatsen av det kommer att presenteras för lagtinget för att lagtinget ska
kunna ta ställning till frågan.
Ltl Barbro Sundback

Det där har vi hört förut. Jag tycker ändå att tidtabellen inte är tillräckligt
klart formulerad. Vad har man för tidtabell? När ska den här frågan vara klar
här på Åland internt för att man sedan ska kunna meddela att man har implementerat det här? Vad är det som tar så länge? Samma svar fick vi ju på
bolagsstämman och nu senast vid remissen. Det känns som det går väldigt
långsamt.
Minister Mats Perämaa

Herr talman! Kanske det, sett ur en oppositionsledamots synpunkt. Det är
ändå en väsentlig sak att kommissionen och EU via direktiv styr medlemsländerna på det här sättet. Det är ingenting fel i det, jag tycker det är rätt att
man särskiljer produktionsintressen och ägande i infrastrukturen. Men det
har funnits olika alternativ på hur man kunde gå till väga. Det är närmast frågan om vilken kontroll man har över de olika bolagen. Man behöver inte nödvändigtvis renodla ägandet såsom vi nu går in för. Vi har kunskap om att
andra länder har valt lite andra vägar och metoder för att lösa det här.
Direktivet ska vara implementerat fram till mars månad 2012. Vi avser att
lösa den här frågan under hösten.
Ltl Barbro Sundback

Tack för det. Det är bra om både det här kan lösas och att implementeringen
är klar med tanke på att Finlandskabeln, pengarna och hela den lösningen
ska notifieras. Jag är nog av den bestämda uppfattningen att det är relevant i
sammanhanget när man gör notifieringen. Nu säger landskapsregeringen att
det inte har någon betydelse och det skulle jag gärna höra motiveringarna till.
Varför har det inte någon betydelse? Eller tror man att det inte har betydelse?
Minister Mats Perämaa

Herr talman! Jag måste väl gå tillbaka och läsa de stenografiska protokollen
efter svaret på den här enkla frågan. Jag har inte minne av att jag skulle ha
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sagt att frågan skulle vara oproblematisk i förhållande till notifieringen av
kabelstödet. Det sade jag nog inte. Jag sade i debatten tidigare när vi diskuterade kabeln att den här frågan ska lösas och det säger jag här igen. De facto så
har inte deadline för tidpunkten passerat ännu.
Värderingsförslaget kommer att skickas ut inom de närmast dagarna eller
veckorna beroende på när landskapsregeringen har enats om ett värderingsförslag. Sedan kommer det att vidtas diskussioner om värdet, det är jag rätt
säker på och det har jag sagt många gånger förut.
Det som vi inte kan lösa här under hösten kommer vi förmodligen aldrig
att kunna lösa. Jag tror bestämt att vi kommer att ha lösningen inom en
ganska snar framtid. När vi har lösningen så kommer notifieringen till den
delen att vara oproblematisk.
Talmannen
Landskapsregeringens svar antecknas till kännedom. Ärendet är slutbehandlat.
Föredras
6

Föglötunnelns eventuella förverkligande
Landskapsregeringens svar
Ltl Anders Erikssons enkla fråga (EF 31/2010-2011)
Samma förfarande iakttas som vid föregående ärende.
Ltl Anders Eriksson

Tack, herr talman! Föglötunneln är enligt kortruttsmeddelandet en enorm
investering på 77-95 miljoner euro beroende på sträckning. Från regeringshåll kommer det olika uppgifter om tunnelns vara eller icke vara, samtidigt
som MKB och övriga utredningar går vidare.
Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga: Vad är den dagsaktuella situationen för arbetet med Föglötunneln?
Minister Veronica Thörnroos

Talman! Frågeställaren undrar: Vad är den dagsaktuella situationen för arbetet med Föglötunneln? Den dagsaktuella situationen är att arbetet med att
färdigställa MKB-utredningen för tunnelsträckning i enlighet med det av finansutskottet givna direktiven och landskapsregeringens beslut fortgår.
Under vintern 2010 förväntas ett utkast till MKB att kunna presenteras för
landskapsregeringen.
Ltl Anders Eriksson

Talman! Hörde jag rätt att det var något som skulle delges vintern 2010?
Förhoppningsvis lite senare än så, annars har jag missat något.
Orsaken till att jag ställde den här frågan är att det ifrån trafikministerns
eget parti, centern, kom tre olika åsikter i budgetdebatten. Ltl Harry Jansson
pratade i väldigt svepande ordalag om att diskussion om tunneln var över.
Den 18 november i fjol sade ltl Gun Carlson att om alla hade besökt Hitra och
sett hur tunneln fungerade där så skulle lagtinget vara enigt om en tunnel.
Trafikminister Thörnroos hade en tredje åsikt någonstans där mittemellan.
Det är synnerligen oklart. Det är ju riktigt som trafikministern säger att det är
finansutskottets betänkande som styr processen att man ska gå enligt det
södra alternativet under Ledfjärden. MKB-utredningen rullar på medan allt
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flera anser att det södra alternativet inte är något bra alternativ. Det som är
märkligt med MKB är vad MKB ska jämföra med? Vid en MKB-lagstiftning är
det viktigt att man genomför samtliga projekt på en gång för att kunna jämföra nackdelarna för miljön, de ekonomiska aspekterna och allt som ska
komma fram. När man nu går vidare med MKB på ett projekt som tydligen
flera anser att inte är relevant, vad ska man jämföra med? Varför lägger man
inte ner om det inte är aktuellt?
Minister Veronica Thörnroos

Tack talman! Det är fullt möjligt i ett stort parti med många ledamöter att
åsikterna kan vara något divergerande under en längre process. Jag svarar
här i egenskap av trafikminister för landskapsregeringen. MKB vad gäller det
södra alternativet fortgår såtillvida att man avser att avsluta de teoretiska beräkningarna av en möjlig tunnelsträckning enligt det förslag finansutskottet
har lagt fram. Då kan man fundera på varför man gör det om man ändå inte
tänker provborra? Varför fortsätter man med det om man ändå inte tänker
bygga en tunnel där? Ja, därför att vid en framtida sträckning som med
största sannolikhet går någon annanstans, om det sedan är med ett kortare
färjpass eller en tunnel, så är förhoppningen att delar av det undersökningsmaterial som nu tas fram och färdigställs ska kunna användas som en alternativ sträckning. Den teoretiska modell som nu arbetas fram ska i ett senare
skede vid en annan sträckning i det aktuella området kunna användas.
Ltl Anders Eriksson

Orsaken till att jag ställer frågan om MKB är att jag känner till bakgrundstankarna med lagstiftningen ganska väl. Meningen med just med hela MKBförfarandet är att man ska kunna jämföra olika alternativ för att se på vilket
sätt de påverkar miljön och ekonomin.
Visst, trafikminister Thörnroos, är det så att man i ett stort parti kan ha tre
olika åsikter. Men tre olika åsikter om ett projekt som eventuellt kan kosta 95
miljoner euro tycker jag inte är acceptabelt.
Jag frågar: Vad är trafikministerns uppfattning? Vad är den dagsaktuella
uppfattningen om tunnelprojektet? Varför ser man inte på frågan i ett lite
bredare perspektiv? Eller är det som det sades att tunneln är död men man
håller ändå MKP-processen igång på något märkligt sätt? Det är ju jättesvårt
att få reda på vad som gäller vid den här stora investeringen.
Minister Veronica Thörnroos

Talman! Min personliga åsikt, om det är den som efterfrågas, är att tunnelprojektet vid den aktuella sträckningen inte är aktuellt. Den sträckningen
kommer aldrig att förverkligas. Inledningen av det projektet hanterades på
ett sådant sätt att det missnöje som väcktes i regionen inte kommer att låta
ett byggnadsprojekt göras inom rimlig tid, 10-15 år.
Däremot tror jag att de pengar som är satsade i beredningsarbetet kommer
vi att få till godo i ett senare skede när man kommer vidare med de andra alternativa planerna som finns.
I det kortruttsmeddelandet som presenterades för lagtinget fanns det olika
alternativa sträckningar på hur man kunde komma vidare. I det arbetet som
också pågår kommer den här teoretiska studien att förhoppningsvis kunna
användas och finnas med, även fast det inte blir en byggnation i det området.
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Talmannen
Landskapsregeringens svar antecknas till kännedom. Ärendet är slutbehandlat.
Föredras
7

Framtida användning av Naturbruksskolan
Landskapsregeringens svar
Ltl Anders Erikssons enkla fråga (EF 32/2010-2011)
Samma förfarande iakttas som vid föregående ärende.
Ltl Anders Eriksson

Tack för vänligheten, herr talman! Det verkar inte finnas några tankar från
regeringens sida över vad som skall hända med lantbruksutbildningen i landskapet framöver. Inte heller förefaller det finnas dess mera tankar om vad
Naturbruksskolans utrymmen och Jomala Gård skall användas till framöver.
Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga: Vilka eventuella
planer har landskapsregeringen för användandet av Naturbruksskolans utrymmen och Jomala gårds marker i framtiden?
Minister Roger Eriksson

Herr talman! Förvaltningen och användandet av Naturbruksskolans utrymmen och Jomala Gårds marker var ett ärende som kom över på kansliavdelningen den 1 augusti i år. Före det låg det på utbildningsavdelningen.
Personligen kan jag säga att det är en skola och det skulle ha varit bäst om
det skulle ha varit skolverksamhet där. Nu är det en process där vi försöker
finna ett ändamålsenligt användande av utrymmena.
Vi arbetar intensivt med fråga just nu på kansliavdelningen. Vi hör andra
avdelningar, förvaltningar och det här ska ge resultat i budgetarbetet. I budgetskrivningen för 2012 ska vi komma med ett förslag på hur det här kunde
lösas.
Herr talman! Grundtanken är att vi ska ha livlig aktivitet och rörelse ute på
området. Det måste finnas en verksamhet där, det är det mest ekonomiskt
försvarbara och även i övrigt.
Naturbruksskolan och Jomala Gård består av följande två fastigheter; fastigheten Kvarnhagen 1,4 ha och fastigheten Jomala gård på ca 115,8 ha med
ett flertal byggnader inklusive Ålands försöksstation.
Själva skolbyggnaden används för närvarande endast för viss kurs- och idrottsverksamhet såsom tidigare, samt för vissa av Ålands landsbygdcenters
möten. Likaså fortsätter Jomala gårds djurhållning tillsvidare. De flesta av
gårdens bostäder är uthyrda enligt tidigare hyresavtal.
Driften av försöksstation ska enligt planerna privatiseras. För tillfället är
det Hushållningssällskapet som handhar den här verksamheten. Vid Naturbruksskolan arbetar två personer för tillfället, en städare och en vaktmästare.
De sköter arbetsuppgifter som tillhör de här tjänsterna.
Landskapsregeringens första prioritet är eget behov. Byggnadsbyrån har
täta kontakter med de övriga byråerna. De tittar på utlokaliseringar och vad
dessa marker skulle vara lämpliga att använda till.
Herr talman! I budgetförslaget 2012 ska vi presentera ett förslag på hur
man på bästa ändamålsenliga sätt ska kunna använda dessa lokaliteter.
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Ltl Anders Eriksson

Herr talman! Jag tycker lite synd om minister Roger Eriksson som får svara i
det här ärendet. För det är ju ett ärende som vicelantrådet Britt Lundberg har
disponerat över genomgående.
På ÅPF:s höstmöte 2009 var det en oerhörd svada om hur lantbruksutbildningen skulle utvecklas, hur gymnasieskolan skulle ha verksamhet och att
det skulle bli en nystart för hela området. Det har inte blivit någonting av det
överhuvudtaget. Istället håller landsbygdscentret på att vittra sönder. Jag tror
att ett sådant här kraftcenter för landsbygdsnäringarna behövs verkligen, för
det var en lång och svår process att få det här till stånd, tro mig.
När jag hör minister Eriksson prata om vad man eventuellt ska göra, att
skoljordbruket fortgår osv, så i budgeten för 2010, som vi debatterade 2009,
sägs det så här under 46.44.21 skoljordbruket Jomala Gård; ”i enlighet med
att utbildningen och verksamheten vid Ålands Naturbruksskola avvecklas
föreligger inte längre ett behov av skoljordbruk.” Märkväl, det här var två år
sedan. ”En planering av en avveckling av jordbruket inleds med tanke på en
försäljning av Jomala gård inklusive lösdriftsstallet”, som byggdes två före
det här beslutet togs, kan jag tillägga. Det här beslutet har lagtinget tagit. När
har det ändrats? Eller är det så att regeringen har glömt bort det beslut som
lagtinget har tagit också här?
Minister Roger Eriksson

Tack, herr talman! I tilläggsbudget i maj bestämdes att det här ärendet ska
överföras till kansliavdelningen. Vi fick ärendet den 1 augusti. De tidigare användningsområdena är, som jag beskrev, att verksamheten fortsätter tillsvidare. Jag har diskuterat och tagit upp det med byggnadsbyrån att man skulle
titta på det här långsiktigt på hela området. Området är drygt 100 hektar. Det
finns olika användningsändamål. Det finns försöksstation, det finns byggnader, det finns ladugårdar och det finns andra områden som eventuellt skulle
kunna säljas ut skilt för sig eller om man skulle ha ett helhetsgrepp på alla
områden. Det är problemet.
Det har också i dagsläget kommit fram vissa privata aktörer som har visat
intresse. Jag är väldigt intresserad om det finns någon som vi uppfylla det här
med någon verksamhet. När man tittar närmare så blir det ofta så att det landar på att det är landskapet som ska stå för själva driften. Det är en frågeställning som vi i regeringen måste ta närmare ställning till.
Om man tittar på själva Naturbruksskolan så är den byggd som en skola.
Det är också lite synd att inte utbildningsavdelningen är intresserad av den.
Vi var och tittade närmare på den. Skolan består av fem klassrum, hela skolan
är cirka 1800 kvadratmeter. Men 2/3 av hela skolans utrymmen utgörs av aulan, gymnastiksal, kök och scen och det är svårt att för en relativt billig penning att omvandla dem till kontorsområden. Vi har arbetat vidare med det
från byggnadsbyrån för att utlokalisera vissa enheter dit, men det är inte helt
ekonomiskt enkelt och försvarbart i längden att göra det. Någon form av
verksamhet vill vi ha dit.
Ltl Anders Eriksson

Precis som ministern säger, någon typ av verksamhet borde det finnas där.
Det är ju så oerhört oansvarigt att man lägger ner en sådan här verksamhet
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men man har inte några planer överhuvudtaget på vad som ska komma efteråt.
Minister Eriksson säger att skoljordbruket fortsätter tillsvidare, samtidigt
som jag hänvisade till ett beslut som lagtinget tog; att skoljordbruket ska avvecklas. Om ministern hör vad jag säger så undrar jag verkligen varför man
ska ha ett skoljordbruk när man inte har en skola kvar överhuvudtaget? Man
säger också att man ska sälja Jomala Gård inklusive lösdriftstallet. Men allt
fortsätter tillsvidare.
Ministern sade att det måste finnas verksamhet där, det är vi eniga om.
Man har inte förstått att man måste ha en klar ny verksamhet innan man lägger ner något. Han sade också att det används som kurscenter, vilket inte
stämmer. Ikväll har vi från Ålands Framtids sida bjudit in till en jordbrukspolitisk debatt på Naturbruksskolan. Det var ju med halvt våld som vi kom in
överhuvudtaget, fast det finns städare och vaktmästare, men de kunde inte
jobba på kvällstid utan bara på dagtid när det inte finns folk där.
Avslutningsvis, istället för att sitta i flashiga kontorsutrymmen i Sittkoff för
17 euro per kvadratmeter och Naturbruksskolan står tom gör nu någonting
åtminstone!
Minister Roger Eriksson

Tack herr talman! Byggnadsbyråns lokaliteter kanske inte har med den här
frågan att göra. Det här området är i dagsläget inte tillämpligt för kansli- och
kontorsbyggnader. Det har alla specialister som vi har hört redogjort för. Det
finns fem klassrum där som eventuellt kunde byggas om till kontorslandskap.
Men klassrummen utgör enbart 1/3 av hela skolans yta. Det här är problemet
som vi måste titta närmare på.
Sedan kanske vi har fått olika uppgifter men jag har fått den uppgiften att
det finns verksamhet där tillsvidare. Viss kurs- och idrottsverksamhet pågår
där tillsvidare. Jag kan inte gå i god för att det stämmer, men de här uppgifterna har jag fått.
Talmannen
Landskapsregeringens svar antecknas till kännedom. Ärendet är slutbehandlat.
Föredras
8

Gullåsens inomhusluft
Landskapsregeringens svar
Ltl Barbro Sundbacks enkla fråga (EF 33/2010-2011)
Samma förfarande iakttas som vid föregående ärende.
Ltl Barbro Sundback

Tack, herr talman! Fortsättningsvis kan man läsa i media om den dåliga kvaliteten på inomhusluften i Gullåsen. Åren går och beslut om den framtida
verksamheten i Gullåsen är oklar och förnyelserna av byggnaderna är mycket
oviss. Under tidens gång riskeras patienternas och personalens hälsa.
Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga: På vilket sätt garanterar landskapsregeringen att patienternas och personalens hälsa på Gullåsen inte skadas av den undermåliga inomhusluften?
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Minister Katrin Sjögren

Talman! Landskapsregeringen och underlydande ÅHS har ett stort ansvar
när det gäller både patienter och personal.
Gullåsen består av tre etapper som har byggts i olika omgångar. Den avdelning som har varit i sämst skick är Övergårds. Den avdelningen är stängd
och utrymd på grund av fuktproblem i ytterväggarna.
Två patientrum är tillfälligt avstängda vid Norrgårds. Det ena utrymmet
utrymdes på grund av vattenläckage i yttertaket. Det är meningen att man ska
kunna återanvända utrymmena när man har renoverat lite och utfört målningsarbeten. Man har också tagit fuktprover i väggarna och det har inte indikerat några fuktskador, men för säkerhetsskull har proven sänts för analys.
Ett patientrum vid Mellangårds har också varit utrymt och inte heller där har
man hittat några tecken på fuktskador.
Genom åren har en mängd inspektioner och provtagningar gjorts bl.a. av:
ÅMHM, statliga VTT, Institutet för arbetshygien, Naturakonsult med flera.
Det som man helt säkert kan säga är att yttertaken vid Gullåsen 1 och 2 är i
dåligt skick och att ventilationsluften i Gullåsen 2 innehåller små mängder fiberpartiklar. Man följer kontinuerligt med tillståndet i fastigheten.
Det har gjorts stora investeringar på sjukhusområdet under den här mandatperioden, först primärvårdshuset och nu alldeles i dagarna invigdes nya
psykiatridelen. Det har varit omfattande investeringar både i reda pengar och
i arbetsinsatser. Det har funnits en planeringskommitté och en byggnadskommitté där lagtingsledamöterna Jan Salmén, Gun Carlson och Roger Jansson har gjort en stor insats.
Nu är tredje etappen avslutad, men det återstår fortfarande ett ombyggnads- och renoveringsbehov inom ÅHS. De här nya etapperna utgörs av Gullåsen, IVA- och dialysavdelningen och ombyggnation av barn- och ungdomsavdelningen. Styrelsen har avgett ett budgetförslag till landskapsregeringen
där man sätter Gullåsen väldigt högt, Gullåsen ska prioriteras. Det ska planeras, man ska bestämma antal vårdplatser och man ska ta fram skissritningar
och riktiga ritningar. Budskapet från styrelsen har varit klart; Gullåsen ska
prioriteras. Det har också visat sig att det har varit ett väldigt bra system att
man har haft ett jämt inflöde av investeringspengar, omkring 6 miljoner per
år har ÅHS investerat. Jag ser det som viktigt att det här systemet fortgår. Så,
Gullåsen står näst i tur när det gäller en stor investering på sjukhusområdet.
Ltl Barbro Sundback

Jag tackar för svaret. Det kanske ändå gick lite ut över frågan och det är i och
för sig bra. Man har alltid från ledningshåll konstaterat att proverna som man
gör visar inte något som skulle vara skadligt vare sig för patienter eller för
personal. Fram till att Övergårds måste stängas för då hade det gått så långt
att en patient till och med hade lika mycket mögelsporer eller vad det nu var i
kroppen som den intill liggande väggen. Man måste ju också skilja på personal och patienter eftersom de som ligger där ofta har legat där ganska länge.
Jag undrar om man alls har lyssnat på personalen? Vad har man gjort för utfrågningar eller enkäter bland personalen och patienterna om kvaliteten på
inomhusluften?
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Minister Katrin Sjögren

Talman! Det här är detaljfrågor som jag inte exakt känner till. Man har tagit
fram en forskningsrapport där man har konstaterat att den del av Gullåsen
som var i absolut sämst skick och där det faktiskt var mögel, den är helt
stängd. Den delen blev utrymd med en gång så fort det konstaterades. Man
följer upp kontinuerligt de andra utrymmena i Gullåsen. Det finns ju faktiskt
också arbetsskyddslagstiftning som ÅHS måste följa. Den informationen som
jag har fått är att man följer med det här och nu är Gullåsen på tur.
Ltl Barbro Sundback

Jag tror att det viktigaste är att höra personalen eftersom stängningen av
Övergårds skedde efter att människor hade tvingats sluta sitt arbete eftersom
de hade fått sådana skador av den dåliga inomhusluften. Jag tycker inte det
är en detalj. Det är mycket väsentligt och relevant information som man som
minister borde ha.
Om nu Gullåsen prioriteras så betyder det ändå att bygget kanske inte sätts
i gång nästa år. Vad är tidtabellen? Om det prioriteras, som ministern säger,
betyder det att Gullåsen går före renoveringen av intensivvårdsavdelningen
och barn- och ungdomsavdelningen?
Minister Katrin Sjögren

Talman! Jag måste upprepa det som jag sade tidigare. Man har tagit prover i
Övergårds, det var undermåligt och man har stängt och utrymt Övergårds.
Man har också tagit prover i de övriga utrymmena av Gullåsen och man har
konstaterat att där inte finns mögel.
När det gäller Gullåsen har det klart och tydligt uttryckts från styrelsens
sida, och man ger det förslaget i sin budget, att det är Gullåsen som ska prioriteras. I den nu gällande budgeten förtydligade landskapsregeringen skrivningarna att Gullåsen ska prioriteras. Jag räknar med att man kommer i gång
under 2012 och man tillställer landskapsregeringen och lagtinget ett förslag
på hur Gullåsen ska utvecklas. Kan man renovera Gullåsen? Eller måste hela
byggnaden jämnas med marken och det måste byggas nytt?
Detaljkunskap i den här frågan kan förvaltningen och ÅHS-styrelsen. Socialdemokraterna har en egen plats i ÅHS-styrelse. Tack, herr talman.
Talmannen
Landskapsregeringens svar antecknas till kännedom. Ärendet är slutbehandlat.
Föredras
9

Ålands Radio och Tv Ab:s försäljning av sändningstid
Landskapsregeringens svar
Ltl Danne Sundmans enkla fråga (EF 34/2010-2011)
Samma förfarande iakttas som vid föregående ärende.
Landskapsregeringens svar antecknas till kännedom. Ärendet är slutbehandlat.
Ltl Danne Sundman

Tack, herr talman! Enligt uppgifter i massmedia har Ålands Radio och TV AB
sålt sändningstid direkt till det politiska partiet Ålands Socialdemokrater r.f.
Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga: Anser landskapsregeringen det förenligt med lag, de tillstånd bolaget Ålands Radio och TV AB
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innehar för sändningar och principerna i det etermediapolitiska programmet
att bolaget sålt sändningstid direkt till ett politiskt parti? Anser man att det är
korrekt?
Minister Roger Eriksson

Herr talman! Inledningsvis kan jag säga att vi har göra med en stjärna i vårt
demokratiska system; yttrande- och informationsfriheten. Förvaltningen har
gått igen de här frågorna med juristerna. Man har konstaterat, vilket är en
västerländsk grundtanke, att en politisk landskapsregering inte ska blanda sig
i övervakningen av lagen, dvs. i detaljer.
Vi har en viss uppbyggnad här på Åland med ett förvaltningsråd som speglar den politiska sammansättningen här i lagtinget. Förvaltningsrådet utser
styrelsen som ska arbeta som en normal styrelse i ett aktiebolag. Sedan finns
det en fristående myndighet; Programnämnden, som ska kontrollera och
fortlöpande granska att sändningarna följer gällande lagar, förordningar och
regelverk.
Med den här bakgrundsinformationen har vi gått igenom den här frågan.
Jag kan konstatera att Ålands Radio- och TV:s verksamhet, som även också
rundradioverksamheten, regleras i landskapslag om rundradioverksamhet.
Ålands Radio och TV bedriver rundradioverksamhet med stöd av ett tillstånd
som har beviljats av landskapsregeringen. Tillståndet gäller egen radioproduktion samt återutsändningar av radiokanaler. Vidare gäller det också för
produktion och distribution av TV över Ålandskanalen. Man distribuerar
också SV1, SV2, SV4, Kunskapskanalen, TV4, FST 5, TV1 och TV2 på de här
frekvenserna. Det här blev möjligt när digitaliseringen kom. Man kunde
sända flera kanaler över samma frekvens.
Genom att Ålands Radio och TV har sålt sändningstid på Ålandskanalen
till ett politiskt parti har bolaget, enligt vår tolkning, distribuerat TV över
Ålandskanalen. Man kan konstatera att åtgärden, i ljuset av detta, är förenligt
med Ålands Radio och TV:s tillstånd för rundradioverksamhet.
Som alla känner till har det också kommit nya aktörer in på den här banan.
I övrigt innehåller 2 § 2a i landskapslagen om rundradioverksamhet vissa
krav, skyldigheter och förbud gällande program som sänds över tillståndshavarens kanal. Det stadgas även om reklam och försäljningsprogram.
Herr talman! Jag kan konstatera att vi i dagsläget inte finner några hinder
för försäljning av sändningstid till ett politiskt parti. Det är i första hand tillståndshavarens uppgift, i detta fall Ålands Radio och TV, att tillse att programinnehållet är förenligt med lagen.
Även i det mediepolitiska programmet som just diskuterades kan man
konstatera att om Ålands Radio och TV fortsättningsvis kommer att ansvara
för TV-distributionen så förutsätts att styrelsen ska ha en egen policy som tar
hänsyn till att alla intressenter behandlas likvärdigt. Det här ställningstagandet gäller även under nuvarande förhållande. Det talar också för att man har
handlat enligt lag. Förutsättningen är dock att alla politiska partier och andra
intressenter ska ges samma möjlighet.
Herr talman! Det här kan i framtiden troligtvis leda till att man måste se
över det här och kanske ha en styrning via Ålands Radio och TV om hur man
ska kunna behandla alla lika, speciellt när man diskuterar primetid och sådana saker. Det finns förstås en teknisk begränsning.
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Personligen har jag den uppfattningen att i dagsläget har man följt lagen
och förordningarna. Om man sedan i framtiden ser att det här är ett problem
så måste man kanske via sitt organ, förvaltningsrådet som utser styrelsen, där
se över om man ska ha några principer och dokument för hur det här skulle
bli rättvist.
Som svar på ltl Sundmans fråga; enligt den undersökning och forskning
som vi har gjort så är det här som sker nu helt gällande lagstiftning.
Ltl Danne Sundman

Herr talman! Det har framkommit också i rapporteringen kring detta att priset för att sända TV är kraftigt subventionerat. Man tar betalt några handfull
euro per timme, medan kostnaderna är betydligt högre för den här servicen.
Det är licensbetalarna som får subventionera den här sändningen och andra
sändningar. Anser ministern att det är sunt att licensbetalarnas pengar går
till subventionering av sådan här sändningar?
Minister Roger Eriksson

Tack, herr talman! Det finns ett avtal mellan två parter. Dessa avtalsvillkor
ska man inte diskutera politiskt. Det här är ett förtroende mellan de här parterna.
Principiellt tycker jag att det rimmar illa med public service uppdraget att
man ska subventionera på sådana här ganska stora grunder. Enligt uppgifter
som jag har fått nu så är det ganska stora prisskillnader. Det är också upp till
bolagen själva vad de vill ta betalt och vad aktörerna vill betala. Det finns en
principiell motsättning. Jag håller med om det.
Ltl Danne Sundman

Herr talman! I de regelverk som styr de här utsändningarna är det ganska
hårda krav på vad som får förekomma. I de villkoren som man får för sändningarna sägs bland annat att partiledartal inte får hållas, ingen övrig reklam
eller dold reklam får förekomma. Har ministern sett det här avsnittet av
sosse-TV? Tycker ministern att de uppfyller de här kraven? Ministern borde
ju åtminstone kunna ha en åsikt om det.
Minister Roger Eriksson

Tack, herr talman! Tyvärr har jag inte sett den TV-kanal som ltl Sundman refererade till. Jag känner till att det inte får finnas valpropaganda och reklam.
Sedan finns det förstås en gränsdragning på vad som avses med det. Det finns
också detta som jag nämnde inledningsvis, om någon enskild part anser sig
ha blivit förbigången, felaktigt bemött eller att det finns andra felaktigheter så
finns radionämnden som ska granska att sändningarna sköts enligt lag och
förordningar. Det finns ett organ som vi har för dessa frågors skull.
Talmannen
Landskapsregeringens svar antecknas till kännedom. Ärendet är slutbehandlat.
Föredras
10

Hembygdsrättsregistret
Landskapsregeringens svar
Ltl Fredrik Karlströms enkla fråga (EF 35/2010-2011)
Samma förfarande iakttas som vid föregående ärende.
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Ltl Fredrik Karlström

Herr talman! De senaste dagarna har flera personer kontaktat undertecknad
på grund av att deras röstkort endast berättigat till att rösta i kommunalvalet
trots att de är födda på Åland och aldrig bott någon annanstans. Landskapsregeringen uppger att de här personerna måste göra en rättelseyrkan för att
komma med i rösträttsregistret och få rösta i lagtingsvalet.
Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga: Hur många
ålänningar med hembygdsrätt finns inte med i rösträttsregistret inför höstens
lagtingsval och vad tänker landskapsregeringen göra för att rätta till detta inför valet?
Minister Roger Eriksson

Herr talman! Den uppgift som jag har fått så är det två personer som har fallit
utanför det här systemet. Men vi ska analysera det lite närmare här.
Kapitel 2 i självstyrelselagen för Åland innehåller de grundläggande bestämmelserna om den åländska hembygdsrätten. Den innehåller bestämmelser om på vilka grunder man ska erhålla hembygdsrätt, hur den förloras och
vilka rättigheter som är förknippade med den. Landskapslagen om hembygdsrätt innehåller närmare bestämmelser om hembygdsrätten. Åländsk
hembygdsrätt tillkommer i vissa fall i direkt stöd av lag. I dessa fall förutsätts
ingen ansökan från enskild person. Regelverket om det går jag inte in närmare på.
Sedan kan man bevilja hembygdsrätt på ansökan. Det kommer inte direkt
av lag utan det finns också i självstyrelselagen och landskapslagen om hembygdsrätt.
Då en person har beviljats hembygdsrätt införs en uppgift om detta i hembygdsrättsregistret. Barn under 18 år som har finskt medborgarskap och är
bosatta i landskapet ska samtidigt införas i hembygdsrättsregistret. Landskapsregeringen köper i dagsläget de här uppgifterna av befolkningsregistret.
När barn föds på Åland ska magistratsavdelningen vid Statens Ämbetsverk
anmäla födseln och barnets namn. Uppgifter om dessa barn skickas direkt till
landskapsregeringen. Även uppgifter om barn som flyttar in till landskapet
efter födseln ska finnas med bland uppgifterna som fås av befolkningsregistermyndigheterna. Landskapsregeringen går igenom dessa uppgifter och antecknar barnen i hembygdsrättsregistret under förutsättning att alla grunder
är uppfyllda.
Herr talman! Svaret på frågan är att det kan konstateras att i samband med
att man skickade ut röstkort har det uppdagats två fall där personer borde ha
ingått i hembygdsrättregistret. Det ena fallet handlar om en person som redan efter födseln borde ha förts in i hembygdsrättsregistret.
Den här tekniken har utvecklats. Landskapsregeringen har sedan 2006
tillgång till heltäckande uppgifter i befolkningsregistret om barn som är födda
på Åland och barn under 18 år som har flyttat in till Åland. Tiden före 2006
fick man uppgifter från församlingarna som meddelade detta till landskapsregeringen. Det har visat sig att uppgifterna före 2006 inte riktigt har varit
uppdaterade. Det har förekommit ofullständiga register och det kanske inte
var skött på det bästa sättet. Därför är det i efterhand ganska svårt att se orsaker till varför folk inte har varit med i hembygdsrättsregistret.
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Herr talman! Det kan vara felaktiga uppgifter, det kan vara den mänskliga
faktorn, sådant kommer vi aldrig ifrån. Min och förvaltningens ambition är
att det ska vara så heltäckande som möjligt. Jag vågar nog påstå att vår förvaltning sköter detta så bra man kan. Det här är väldigt viktiga frågor. Men
tyvärr det kan hända misstag i enskilda fall.
Frågan vad vi gör för att rätta till detta inför valet, så vi har förstås beredskap om det visar sig att någon inte är med i registret men borde ha varit där,
man antecknar det så fort som möjligt. Sedan finns det också ett litet ansvar
på personer som märker att de inte finns i röstningskalendern. Vi hade annonser i lokaltidningarna där det står hur man ska granska om man finns
med i röstkortet och hur man ska förfara om man inte är där. Det finns också
en blankett som vi har gett ut hur de presumtiva röstarna kan förföra om man
anser att man inte har fått rätt att rösta i lagtingsval på Åland. De hänger lite
på personerna själva. De här felaktigheterna förekom ofta före 2006 för då
var det ett system som inte var riktigt tillförlitligt. Det berodde på ofullständiga register och den mänskliga faktorn.
Ltl Fredrik Karlström

Herr talman! Det var intressant att höra att det skulle vara två personer och
att dessa två personerna har tagit kontakt med mig och jag har hjälpt dem att
rätta till det här. Båda dessa personer som tog kontakt med mig är förstagångsväljare och de undrade varför de bara skulle få rösta i kommunalvalet
och inte i lagtingsvalet. De är födda på Åland med åländska föräldrar och de
får bara rösta i kommunalvalet. Det är två personer som inte har någon anknytning till varandra. Den ena person har just fyllt 18 år och den andra är 20
år, två unga tjejer. När de två personerna tog kontakt med mig så tänkte jag
att det här måste vara någonting som är underligt. Det finns inget samband
mellan de här två personer. Kan det verkligen vara så att det är endast dessa
två personer som tog kontakt med mig och att det inte finns några flera som
är i samma situation? Exempelvis när ltl Nordbergs dotter föddes så fick hon
inte heller hembygdsrätt, utan det måste ordnas efteråt för några år sedan.
Jag tror att det var på grund av att de inte var skrivna i den lutherska kyrkan.
Det finns förmodligen fler än två personer. Jag uppmanar medierna på Åland
att verkligen gå ut och se om alla förstagångsväljare verkligen har rätt att
rösta i lagtingsvalet som de ska ha. Vi vet att många av dem inte går och röstar och kanske inte kontrollerar sitt röstkort. Hur många fler än dessa två
personer finns det? Jag tror tyvärr att det finns flera personer. Det låter väldigt osannolikt att det bara finns två personer och de kontaktade mig, oberoende av varandra efter några dagars mellanrum.
Minister Roger Eriksson

Tack, herr talman! Jag kan väl konstatera att ltl Karlström och jag säkert har
samma ambition och vilja i den här frågan. Nog verkar det väl lite osannolikt
att det skulle ha varit de två som har kontaktat ltl Karlström.
Om man av olika orsaker, som förvaltningen inte känner till, inte kommer
med i röstningskortet så har vi haft den här kampanjen och annonserat att
man ska kontrollera själv också. Det finns också ett litet personligt ansvar i
den frågan. Man ska se på sina demokratiska rättigheter och anmäla till registret. Ingenting är förstås hundra procentigt.
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Men om det skulle finns många där ute i samhället som inte har rösträtt så
då kan vi konstatera att kampanjerna kanske inte har gått hela vägen fram.
Folk kanske inte har följt upp det som man bör. Ambitionerna och viljan både
från regeringens och från förvaltningens sida är att det här ska skötas.
Ltl Fredrik Karlström

Herr talman! Visst har också människan ett stort personligt ansvar att kontrollera det här. Men det borde ju finnas register på vilka som är förstagångsväljare. Om man på något sätt kunde samköra det registret med hembygdsrättsregistret så skulle man väl kunna se om 1300 eller 1500 förstagångsväljare finns med i hembygdsrättsregistret. Uppenbarligen är den gemensamma punkten att de är förstagångsväljare båda två. Det är två unga tjejer som av någon anledning inte finns med i det här registret. Det finns skäl
att kontrollera upp dessa lite yngre förstagångsväljare. Vi gamla, som har röstat i många år, vet ju att vi finns med i registret. Men de som aldrig har varit
där tidigare har kanske inte en aning om de har åländsk hembygdsrätt eller
inte före de blir politiskt aktiva och intresserade.
Minister Roger Eriksson

Tack, herr talman! Det är riktigt. Om det i det här fallet råkar vara enbart
förstagångsväljare som har blivit utanför så kanske det finns ett systemfel någonstans. Det kan jag inte svara på här.
Jag nämnde här i mitt inledningsanförande att man köper de här uppgifterna från befolkningsregistret, man samkör dem och sätter in dem hit och
ser till att folk kommer med i registret. Det kan finnas luckor, tyvärr är det
säkert så. Men vi har i alla fall det här systemet, som jag just redogjorde för,
att man själv kan vara aktiv och se om man finns med. Det finns ju en chans
till om man av olika orsaker har blivit utanför registret.
Jag kan också nämna att vi har diskuterat adoptivbarn och hembygdsrätt.
Det är viktigt att vi får listorna från folk som är inflyttade och att man försöker samköra det här också. Det har också visat sig att det har varit problem
med det här tidigare.
Talmannen
Landskapsregeringens svar antecknas till kännedom. Ärendet är slutbehandlat.
Remiss efter bordläggning
11

Underlätta nyanställningar för särskilt utsatta grupper
Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 3/2010-2011)
Ärendet bordlades 07.09.2011 då lagtinget beslöt att ärendet ska remitteras till näringsutskottet.
Diskussion.
Ltl Anders Eriksson

Herr talman! Ibland när man lägger hemställningsmotioner så är man lite
fundersam om de ska behandlas på ett bra sätt i utskotten. Jag vet inte om jag
har så där jättestora förväntningar när det gäller den här motionen. Utöver
bordläggningen så tror jag att motionen har avförts sex gånger. Så det har varit ett lite otursföljt projekt.
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Motionen tar sikte på att underlätta nyanställningar för särskilt utsatta
grupper. Med särskilt utsatta grupper tänker vi på funktionshindrade, unga
och långtidsarbetslösa.
Många personer med funktionshinder skulle vilja arbeta, men de orkar inte
riktigt tro på sina möjligheter att få ett arbete. En tredjedel av personer med
funktionshinder har en utmärkt eller god arbetsförmåga.
Den som är ung och arbetslös idag löper stor risk att vara marginaliserad
även i framtiden enligt Anna Angelin, forskare vid Lunds universitet.
Även forskning vid Uppsala Universitet har visat att personer som blir utanför arbetsmarknaden har en sämre hälsa, risk för depression och olika svårigheter.
Något måste alltså göras. Vi vet att viljan att anställa är betydligt högre i
många andra EU-länder än vad det är i Norden pga våra höga arbetskraftskostnader.
Att skapa nya jobb för framför allt ung- och långtidsarbetslösa samt arbetslösa med funktionshinder är alltså en bra samhällsinvestering. En stödåtgärd
som skulle ha stor effekt är om samhället under ett år betalar arbetsgivaravgifterna för nyanställning av ung- och långtidsarbetslösa. Då kan det vara bra,
innan man går in för här förslaget, att fundera vad det finns.
Tittar man i landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet så
finns det möjligheter i 42 § hur man kan anställa med sysselsättningsstöd.
Det sysselsättningsstödet regleras i 45 § om sysselsättningsstödets belopp.
Det handlar om grunddagpenningen för arbetslösa. Det här är ett system som
är krångligt, byråkratiskt och det är ett bidrag som man får.
I klämmen sägs att man skulle ha en förstärkt arbetsmarknadsåtgärd nästa
budgetår genom att betala arbetsgivaravgifterna för nyanställning av ungoch långtidsarbetslösa samt arbetslösa med funktionshinder under ett år. Det
är något som vi inte har behörighet till, vilket vi är fullt medvetna om.
Tittar man på vad arbetsgivaravgiften handlar om så ligger den på cirka 20
procent, t.ex. en lön på 3000 euro så pratar vi om 600 euro. Jag är helt övertygad om att om vi skulle ha ett stöd där framförallt småföretagare skulle ha
möjlighet att anställa personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden så skulle situationen underlättas avsevärt.
Det finns en pedagogisk bit i att ha möjlighet att lyfta av någonting som
man upplever som en pålaga. Det är något som är positivt men att söka ett
bidrag är inte alls lika positivt.
Mot den här bakgrunden, herr talman, så har vi lagt det här förslaget. Som
jag lite sade inledningsvis så har jag kanske inte så stora förväntningar på behandlingen i utskottet. Det känns lite märkligt, men bättre sent än aldrig. Vi
får hoppas att det leder till någonting. Jag förstår att förslaget skulle komma
upp ikväll på en debatt om hur man ska underlätta för de funktionshindrade.
Kanske det kan leda till någonting, man vet aldrig?
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till näringsutskottet.
Remiss
12
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Kartläggning av tillgängligheten till offentliga miljöer
Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 7/2010-2011)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Godkännes? Godkänt.
Diskussion.
Ltl Anders Eriksson

Herr talman! Det här ärendet har avförts så många gånger så jag trodde aldrig att vi skulle komma så här långt. Innan jag går in på det här ärendet vill
jag bara säga att jag inför nästa ärende borde springa upp till kansliet och
hämta lite papper. Om det finns en möjlighet till en liten omdisponering så
skulle jag vara tacksam.
Det här ärendet handlar om kartläggningen av tillgängligheten i offentliga
miljöer.
Runt 10 % av befolkningen har en eller annan typ av funktionshinder. På
det teoretiska planet har många förbättringar vidtagits de senaste åren. Bland
annat har en helt ny handikappservicelag antagits. Men de praktiska förbättringarna lämnar övrigt att önska. För de som är rörelsehindrade är tillgängligheten till offentliga miljöer ett stort problem. Det är nu över 10 år sedan
handikapprådet gjorde en kartläggning över tillgängligheten för handikappade till flyg, färjor och olika serviceinstanser i Mariehamn. Efter det har Mariehamns stad gjort en egen utredning om tillgängligheten till specifikt deras
fastigheter. Kartläggningarna är nu föråldrade och ledde tyvärr inte heller till
dess mera konkreta förbättringar. Därför är det nu hög tid för en ny heltäckande kartläggning av tillgängligheten till offentliga miljöer. En kartläggning
som denna gång bör åtföljas av en handlingsplan för hur olägenheterna skall
åtgärdas. Det kan inte bara stanna vid kartläggningen.
Med anledning av det ovanstående hemställer Ålands Framtid om en heltäckande kartläggning av tillgängligheten för personer med funktionshinder
till offentliga miljöer genomförs, samt på basen av kartläggningen att en
handlingsplan tas fram för hur olägenheterna skall åtgärdas.
Ltl Barbro Sundback

Tack, herr talman! Det är en mycket viktig motion som ltl Anders Eriksson
har lämnat in. Det finns ju inte något politiskt motstånd mot förslagen om att
öka tillgängligheten. Men det finns inte praktiska resurser. Det finns inte
pengar. Det finns tydligen inte någon som bevakar de här intressena inom vår
offentliga administration. Situationen för personer med funktionsnedsättning, att röra sig i staden, på landsbygden och på våra färjor, den är inte bra.
När jag var talman så gjorde vi ett förslag här i lagtinget. Det enda som det
resulterade i var en ramp nere i auditoriet som inte är särskilt bra. Men den
fick vi i alla fall till stånd och ett byte av mattan till yttre dörren. Däremot
tycker jag fortfarande att toaletten borde åtgärdas och det finns många andra
saker som man borde åtgärda. Det är ingen som tar ansvaret. Det måste
tvingas fram på något sätt.
Vi har en lagstiftning som säger att när man bygger ska man göra åtminstone vissa utrymmen tillgängliga. Men det är ändå mycket på pappret
och lite i verkligheten. Det finns två sätt att jobba. Det ena är att i samband
med planeringen och byggandet genast vidta de här åtgärderna eller att i efterhand vidta åtgärder. Det som man borde föredra är ju det första. Tillgänglighetsrapporten, som ltl Eriksson hänvisade till och som togs fram i staden,
innehåller också konkreta förslag. Min uppfattning är att staden har miss-

407

lyckats ganska kapitalt i det här fallet. Vi har till och med haft pengar i budgeten i flera år, som har legat på tekniska verket. De tycker att de inte har kompetens och så ska det bli samarbete mellan olika myndigheter. Våra myndigheter samarbetar sällan, i stället låter man bli och de här ärendena snurrar
runt i förvaltningarna.
Oberoende av den här motionen så borde lagtinget självt bli helt anpassat
för personer med olika funktionsnedsättningar. Det behöver vi inte några lagar och motioner till utan det kan vi ju besluta själva. Helst skulle de som
kommer i det nya lagtinget inleda med ett sådant åtgärdsprogram. Tack, herr
talman.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag är tacksam för att ltl Sundback engagerar sig det här ärendet. Hon
sade i början att det inte finns pengar. Finns det inte pengar så är det väl
en fråga om prioritering. Sedan kom hon in på att det inte finns någon
som riktigt bevakar de funktionshindrades intressen. Där tror jag faktiskt att det största problemet är. Ltl Sundback nämnde sedan längre
fram i sitt anförande att i staden har man tydligen haft öronmärkta
pengar för det här men ändå har man inte kommit någon vart.
Orsaken till att jag började tänka på de här frågorna var faktiskt den
ungdomsdebatt som vi hade här. Det var en ung kille här som var så engagerad i sin funktionshindrade moders problem. Jag tyckte att det var
väldigt strongt gjort av honom. Jag började fundera mera på det här.
Man respekterar bland annat inte handikapp parkeringarna. Det är inte
så extremt stora pengar som det handlar om vi jämför med andra satsningar. Jag förstår inte varför det inte finns ett intresse för att försöka få
det här att fungera. Har ltl Sundback några tankar om det?
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag tror att det beror på två faktorer. För det första är det kanske okunskap bland oss som inte har funktionsnedsättningar. Vi tar ju allt för givet, att man kan gå, att man kan se, att man kan höra och att man kan
röra sig så gott som överallt. Det är ingenting som man tänker på dagligdags. Medan när man har en funktionsnedsättning så är det dagligdags någonting man måste brottas med. Kunskapen finns ju hos dem
som har funktionsnedsättningar. Lite tycker jag att organisationerna i
landskapet själva måste ta på sig själva för de är för svaga intressebevakare. De vill på något vis vara remissorgan och det är väl bra, men de
borde ha en högre politisk profil och ställa mera krav. Men det verkar
som om man inte skulle tänka så, utan man är rädd för några slags politisk repressalier om man ställer de här kraven.
Det andra är att det faktiskt blir rätt till dyrt, men om man gör det
kontinuerligt så märks det ju mindre.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till
social- och miljöutskottet.
Remiss
13
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En åländsk nationalpark
Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 6/2010-2011)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Godkännes? Godkänt.
Ltl Anders Eriksson

Värderade herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag är lite dåligt förberedd
när det gäller det här ärendet. Jag trodde faktiskt aldrig att vi skulle komma
så här långt i föredragningslistan under den här sessionen, men det gjorde vi.
Tack vare ltl Roger Jansson så fick jag en kopia på min motion.
Åland har en fantastisk skärgård som är unik i sitt slag. Tack vare de maritima förutsättningarna finns en till stor del outnyttjad potential. Det är samtidigt viktigt att turistverksamhet kan ske under kontrollerade former, så att
skärgården som kulturarv och livsmiljö för växter och djur bevaras för kommande generationer, både under och ovan havsytan.
Det är mot den bakgrunden som jag har bekantat mig med Kosterhavets
nationalpark. Det är väldigt intressant att se på vilket sätt som de gör stora
insatser för miljön samtidigt som de får turismen att växa. T.ex. dykturismen
har växt sig väldigt starkt på västkusten just inom Kosterhavets nationalpark
tack vare att man vet vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet.
I den sittande landskapsregeringens regeringsprogram nämns under rubriken ”Kulturarv” följande: ”Det maritima kulturlandskapet lyfts fram och
möjligheten att anlägga en dykpark utreds.” Det här är också något som inte
förefaller ägnas dess mera uppmärksamhet. Vi har gått igenom regeringsprogrammet tillsammans med företrädare för oppositionen. Men detta verkar
man inte heller ha ägnat dess mera uppmärksamhet åt. Det är ju märkligt att
man skriver ett regeringsprogram men sedan inte dess mera följer det.
Den här motionen utmynnar i ett förslag om att man skulle göra en utredning av möjligheterna att upprätta en åländsk nationalpark under vattnet i
likhet med Kosteröarnas nationalpark. Det är inte någonting som jag tror att
skulle tillföra mycket för den åländska miljöpolitiken och turismpolitiken. Jag
kom inte ens ihåg det här initiativet själv när vi hade turismstrategin här i
måndags. Det kanske man borde ha tänkt på.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.
Remiss
14

Nationalfond för natur- och kulturarv
Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion (HM 44/2010-2011)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet. Godkännes?
Godkänt.
Diskussion.
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Motionären måste av familjeskäl lämna lagtinget. Jag föreslår
därför att ärendet bordläggs till den 30 september så att hon får chans att
säga vad hon vill i den här motionen.
Ltl Anders Eriksson

Ifall förslaget kräver understöd så jag lämnar ett sådant.
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Talmannen
Under diskussionen har ltl Barbro Sundback föreslaget att ärendet ska bordläggas till
inkommande fredag den 30 september. Detta har vunnit understöd av ltl Anders Eriksson. Ärendet bordläggs till fredagen den 30 september.
Plenum slutar
Nästa plenum hålls 30.09.2011 kl. 09.30. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl.
16.53).
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 25 ledamöter är närvarande.
Tredje behandling
2

Ny landskapslag om hälso- och sjukvård
Stora utskottets betänkande (STU 4/2010-2011)
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 15/2010-2011)
Landskapsregeringens framställning (FR 28/2010-2011)
I tredje behandling kan lagtinget antingen anta lagförslagen sådana de godkänts vid
andra behandlingen eller att förkasta förslagen. Först tillåts diskussion och efter det föreläggs lagförslagen för antagande.
Diskussion.
Vtm Gunnar Jansson

Herr talman! Minister Katrin Sjögren och hennes stab har likt en befälhavare
med sin besättning på ett fartyg fört detta projekt med framgång tryggt i
hamn med lotshjälp av två utskott i lagtinget. Det är en betydande reform.
Jag tror att vi kan gratulera, inte bara myndigheten utan alla nuvarande och
framförallt blivande kunder. Vi kan alla räkna oss till dem.
Jag har följt det dåvarande omvända kommunalförbundet Ålands Centralsjukhus sedan 1956 när jag första gången hade min anställning där. Det är 55
år sedan. Jag är nu ersättare för styrelsens ordförande. Det vittnar om effektivitet hos ordförande och även dess styrelse att jag under de gångna fyra åren
inte har behövt delta i ett enda möte. Det är en betydande reform som nu går
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i hamn. Även om det inte är sagt i dokumenten som åtföljer lagstiftningsprocessen så är det ju naturligt att en reform på den här nivån följs upp och att
lagtinget i sinom tid får en information med beskrivning av hur reformen har
fallit ut, t.ex. i form av ett meddelande eller något annat dokument. Normalt
brukar man ha en period på två år. Så gjorde vi explicit t.ex. i gymnasialutbildningsreformen där kulturutskottet framställde den önskan, den hemställan som lagtinget enhälligt omfattade. I många andra mera omfattande reformprogram brukar man ha den här typen av beställning. Jag menar att
även utan en sådan så är det helt på sin plats att lagtinget kanske inom två år
informeras om hur ärendet fortskrider. Naturligtvis är det så att en myndighet under landskapsregeringen kontinuerligt följs med processen i berättelse,
i budgetförslag och i lagstiftning och i andra dokument. Jag kan föreställa
mig att en samlad uppföljning och en avrapportering kunde vara på plats.
På den liberala lagtingsgruppens vägnar gratulerar jag regeringen och minister Sjögren samt alla övriga medverkande för ett välförrättat värv. Jag
konstaterar, från mitt perspektiv 1956 som anställd, som patient och anhörig
till patienter med mera att myndigheten fungerar bra. Jag har mestadels gott
att säga och hoppas att det också kan fortsätta. Tack.
Talmannen
Begärs ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad.
Förslaget till landskapslag om hälso- och sjukvård föreläggs för antagande i tredje behandling. Begärs ordet? Ingen begär ordet. Lagtinget har i tredje behandling antagit
lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.
Förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet
Åland av riksförfattningar om socialvård föreläggs för antagande i tredje behandling.
Begärs ordet? Ingen begär ordet. Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget.
Lagförslagets tredje behandling är avslutad.
Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat.
Enda behandling
3

Landskapsgaranti till säkerhet för lån som Kraftnät Åland Ab upptar
Finansutskottets betänkande (FU 9/2010-2011)
Landskapsregeringens framställning (FR 32/2010-2011)
Först tillåts diskussion och efter det vidtar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Jan-Erik Mattsson

Herr talman! Finansutskottet har behandlat framställningen om landskapsgaranti till säkerhet för lån som Kraftnät Åland Ab ska uppta för byggandet av
en likströmsförbindelse till riket.
Vi har haft ganska kort tid på oss och vi har jobbat utifrån de påpekanden
som framlades i remissdebatten. Vi har utvecklat en del resonemang utifrån
det. Utskottet har också hållit ett så kallat öppet hörande där frågor på ett offentligt sätt besvarades av sakkunniga.
Det har bringats stor klarhet för utskottet i att den valda lösningen med en
likströmsförbindelse till riket är det rätta i nuläget, framförallt utifrån leveranssäkerhet och driftsäkerhet som ett elnät ska vara uppbyggt utifrån.
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Angående de framförda åsikterna att man har valt fel utmatningspunkt, att
man borde ha utrett betydligt mera huruvida en kabel från Sverige skulle ha
varit ett bättre alternativ eller möjligen billigare så har vi erfarit utifrån de
omfattande utredningar, som gjordes på förhand om vald utmattningspunkt,
att man har valt Finland just ur säkerhetssynpunkt, att man skulle få imatning från två håll i ett åländskt nät. Det är bara att jämföra det med hur det
åländska nätet i övrigt på kraftnätssidan är uppbyggt. Man har skapat ringmatningsmöjligheter både runt Lumparn, två vägar till staden och flera vägar
till Eckerö och därmed på sikt från Eckerö till Västanträsk så att man har
möjlighet att mata in elkraft från två håll. Det är också en stor grund för det
valda alternativet med en inmatning från Finland.
Sedan är också kopplingen till EU-notifieringen en väldigt viktig sak att få
utförd. I samband med EU-notifieringen och diskussionen om det kom också
frågan om ägandet i Kraftnät Åland upp. Vi har fått en klar redogörelse för
hur ägandeförhållandena i Kraftnät Åland ska redas upp. Landskapet köper
ut de övriga aktieägarna. Den processen måste vara genomförd före den 3
mars 2012. Den här tidpunkten har finansutskottet fått verifierat.
Priset har inte kunnat fastställas av finansutskottet. Det är ändå ganska säkert att det blir någonstans mellan 105-125 miljoner, det är ett stort space,
men det är omöjligt i dagsläget att fastställa ett exakt pris. Det viktigaste är
att 125 miljoner räcker till.
Vi har också erfarit att Ålandsdelegationens beslut, om att ge Åland 50 miljoner euro i extraordinarie anslag för detta, är på väg att verkställas och stadfästas av presidenten. Det kommer att föredras den 7 oktober av finansministeriet för presidenten, om inget annat inträffar. Det har inte angivits några
som helst problem i presidentens stadfästelse.
När det gäller behovet av reservkraft har utskottet erfarit att vi redan idag i
praktiken har ett underskott på reservkraft vid ett haveri eller vid ett avbrott
på Sverigekabeln. Jag förstår om styrelsen och ledningen för Kraftnät Åland,
som har hundraprocentigt ansvarsåtagande i att leverera elkraft till det
åländska samhället, kanske kan känna sig lite pressade när vintern klämmer
till.
Med tanke på att den här planerade förbindelse till Finland har en byggtid
på cirka tre år så kommer ju inte problemen att bli mindre, inte med den utvecklingen av elförbrukningen som Åland har, som avviker delvis mot både
Sverige och Finland men i synnerhet mot Sverige. Elförbrukningen ökar 1,5-2
procent per år. Reservkraftsbristen kommer att vara ännu större fram till
2014, innan vi har tryggat den på det här viset. På vägen måste man kunna
förlänga det avtal man har med Ålands Energi, numera Mariehamns Energi,
till år 2014 när den nya kabelförbindelsen kan tas i bruk.
I det här sammanhanget kan man också nämna att det avtal som Ålands
Kraftnät har för leverans av el från Sverige så finns det inte ett bindande avtal
att man levererar kraft. Man har förbehållit sig rätten att koppla bort Åland
vid elkraftsbrist i Sverige. Det har hänt ett par gånger redan att man har
uppmanat producenterna på Åland att köra med det som man har för att
undvika en urkoppling.
Vi har också de senaste dagarna i pressen kunnat notera att sex av de tio
svenska kärnkraftverken står stilla för närvarande. Vad betyder det? Ja, det
betyder att Sverige var näst sämst i världen på att utnyttja sina kärnkraftverk.
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Jag är inte någon förespråkare i sak för kärnkraft, men tillgången på el är
samhällets A och O.
Den valda reservkraftslösningen kommer att medge garanterad elförsörjning fram till 2030. Det är ju inte så långt dit dessvärre om man tittar tillbaka
i historien. Vi har snart avverkat två Sverigekablar vad gäller effekt, utgående
ifrån att utvecklingen på Åland fortsätter med invandring och utveckling av
både industri och andra el förbrukande åtgärder.
Den här förbindelsen medger också inkoppling mera vindkraft. Den garanterar vindkraftsproduktion på Åland på ett sätt som ingen annan förbindelse
skulle ha gjort, ja, naturligtvis hade en likströmsförbindelse till Sverige upprätthållit samma produktion. Men, då hade man inte kunnat transitera el
mellan det finska och det svenska nätet eller sålt vind-elen där man bäst blir
av med den. Skulle man också komma till rätta med i inmatningstarifferna
för vindkraften i det finska systemet så skulle man också uppnå så stora förmåner på detta och i samband med det också eventuellt få bort gränstariffen
mot Sverige då skulle kostnadseffekterna för de åländska hushållen bli så låga
som 1,2–1,3 procent. Med den nuvarande lösningen, utan några tilläggs positiva effekter, så blir kostnadsökningen 5,6–7,2 procent maximalt.
Utskottet har också fördjupat sig lite i själva energiförbrukningen på
Åland. Utskottet ser med tillförsikt och stöder att det ska tillsättas en energikommission på Åland. Kommissionen får i uppgift att se över samarbetsmöjligheterna mellan eldistributionsbolagen i syfte att uppnå synergieffekter,
som ytterligare åtminstone skulle kunna dämpa utvecklingen av konsumentpriset. Kommissionen borde också verkligen komma igång och arbeta med
energieffektivisering och förverkliga målen i landskapets strategi för energiarbetet på Åland. Det var meddelande nr 2/2007-2008. Det vill säga, utveckla en långsiktig energipolitik med fokus på ökad självförsörjning av förnyelsebar energi.
En kommentar till vissa åsikter som har framförts att vi borde bygga upp
egen produktion som skulle klara reservkraften på den här nivån t.ex. ett
värmekraftverk. Jag är själv en stark förespråkare för att bygga t.ex. en sopförbränningsstation på Åland. En sopförbränningsstation och även för annat
organiskt avfall eller träflis som skulle klara av att balansera ett vindkraftnät
som motsvarar en 100 megawatt likströmskabel, det blir en hiskelig anläggning. Jag tror att vi skulle få köra hit ganska stora båtar med både flis och sopor för att försörja den förbränningsstationen men det bränsle som den
skulle behöva. Det här var bara som en liten extra input.
Ett värmekraftverk av den storlek som vi har idag i Mariehamn genererar 2
megawatt el och 8-10 värme, det är den relationen som man har mellan
värme och elproduktion i ett värmekraftverk.
Utskottet har hört företrädare alla intressenter i den åländska elbranschen.
Utskottet har också läst alla inlägg i debatten om hur dumt den här valda lösningen anses vara. Jag saknade lite av den inputen i det öppna hörandet. Vi
fick inte höra särskilt mycket om just den här lösningen. Det var mest om
andra kanske förväntade positiva effekter.
Utskottet har också hört sådana som är utifrån och har andra åsikter. Där
stärktes utskottets, åtminstone min, uppfattning om att ett av de viktigaste
kriterierna för Åland är just att få en inmatningspunkt från ett annat håll i
vårt nät för att säkerställa en säker kraftinmatning.
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Vi stöder framställningen förstås. Med hänvisning till det anförda föreslår
utskottet att lagtinget bemyndigar landskapsregeringen utan krav på motsäkerhet men i övrigt på av landskapsregeringen fastställda villkor, bevilja
Kraftnät Åland AB utöver av lagtinget tidigare godkända garantibelopp, landskapsgarantier såsom proprieborgen till ett belopp uppgående till sammanlagt högst 70.000.000 euro till säkerhet för lån, som bolaget upptar för byggande av en likströmsförbindelse till riket samt för lånen ställda villkor; samt
att garantierna får beviljas för lån som upptas före den 31.12.2015.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Finansutskottets ordförande säger att behandlingen i utskottet har bringat stor klarhet i att det valda alternativet är rätt. Jag råkade vara med själv på det öppna hörandet. Det var där som jag tror att
den mesta diskussionen utspann sig. Jag tycker inte att det på något sätt
blev hundra procent klarlagt där, långtifrån. Jag undrar om det där uttalande inte lite är en sanning med modifikation?
Tittar vi på det som finansutskottet skriver om vald reservkraftslösning så står det så här:” Den behandling och de diskussioner med berörda riksmyndigheter som lagtingets anhållan om extra anslag föranlett har bekräftat bolagets och landskapsregeringens uppfattning
om att den valda lösningen är den bästa möjliga med tanke på framtiden.” Kan finansutskottets ordförande berätta på vilket sätt det har bekräftats att det är på det sättet?
Ltl Jan-Erik Mattsson, replik

Det står mycket klart och tydligt skrivet i Ålandsdelegationens beslut
och underlaget för det. Det fanns en skriftväxling mellan Ålandsdelegationen, finansministeriet och olika berörda, där bl.a. försörjningsberedskapscentralen har en mycket viktig roll för Ålands del. Det var där i
synnerhet som man fastställde att 50 miljoner utgör den grund som den
finska beredskapen för den åländska elsäkerheten är värd och den har vi
fått 100 procent av. Den är värd 50 miljoner och vi har blivit beviljade
50 miljoner av det värdet. För mig är det mycket klart.
Sedan meddelades det också ut en sammanställning om de utredningar som Kraftnät Åland har gjort under åren 2006 och framåt där
man har valt den här modellen. Jag kan förstå ltl Erikssons förtrytelse
över om han inte hade fått läsa detta på förhand.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är inga problem, värderade finansutskottsordförande.
Svaret på min fråga var att det var Ålandsdelegationens skriftväxling
som utgjorde den tekniska analysen så att man kom fram till att det här
har bringat stor klarhet i att det här är rätt alternativ.
Låt mig då ta nästa fråga som jag funderar över. Det står så här; ”utskottet har i likhet med landskapsregeringen erfarit att kostnaden för
projektet kan hamna mellan 125 miljoner euro och 105 miljoner euro
beroende av hur den slutliga upphandlingen utfaller”. Nu sade finansutskottets ordförande att det kommer att hamna däremellan, men utskottet skriver att det kan hamna där emellan. Spannet kan vara större
än 20 miljoner euro. Anser finansutskottets ordförande att det är ett seriöst sätt att gå in i en så här pass stor investering?
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Ltl Jan-Erik Mattsson, replik

Till det första så är det så att försörjningsberedskapscentralen har verifierat Kraftnät Ålands ställningstagande till vald lösning. Så långt är det
två parter, Kraftnät Åland har tagit rätt spår med sin utredning.
Priset på kabeln kan inte fastställas före den dag när man trycker på
knappen. Det är en ordentlig klump aluminium som ska pressas ut i trådar. Priset på aluminium gäller den dagen som man tycker på knappen.
Det kan vare sig finansutskottet, ltl Anders Eriksson eller någon annan
uttala sig om. Ju förr vi kan trycka på knappen desto bättre!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Roger Jansson, replik

Talman! Jag kan tänka mig att det angenämt för utskottsordförande
Mattsson att få avsluta sin period som ordförande i finansutskottet med
en fråga som han verkligen är insatt i.
Jag har en fråga om det som man skriver om på sidan 2, under behov
av reservkraft sista stycket: ”Landskapsregeringen bör återkomma till
lagtinget med en lösning i denna fråga”. Frågan gäller det underskott
som vi redan idag har i täckningen av toppeffekterna och den kan bli
upp till fem år lång, om det här projektet lyckas. Då räcker det ju inte
med att man förlänger kontrakten med Mariehamns Energi eftersom vi
redan idag har ett underskott. Har ni då diskuterat om det är gasturbiner som är en tillfällig lösning eller om det kan vara det andra alternativet, nedstängningsprioriteringar via landskapsregeringsbeslut?
Ltl Jan-Erik Mattsson, replik

Det här är en svår fråga. Vi har ju inte tagit ställning till hur den prioriteringen ska verkställas. Med nuvarande lagstiftning så är det Kraftnät
Ålands uppgift att se till att det finns 100 procent. Man har haft en första
kontakt med landskapsregeringen att man behöver rucka på den modellen så att man eventuellt i värsta extrema fall kan avtala om att
stänga ner något.
Det finns också annan produktion i landskapet som är av privat natur
som man kan avtala om. Det finns åtminstone två avtal som jag känner
till, Smedsböle sändarmasten där det finns stor reservkraft och man
också ett avtal vid flygfältets Finnavia. De avtalen torde ligga på Ålands
Elandelslags bord för att producera privat el när det behövs. Sedan har
Elandelslagets själva också reservkraft. I de mest extrema fall kan det bli
så att man måste hyra in en gasturbin. Det här är ju landskapsregeringens uppgift att se till.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Tack för det svaret. Det betyder väl att utskottet har resonerat att någon större investering blir det inte frågan om. Det blir i så
fall hyrning eller avtal med befintliga verk.
När det gäller nedstängningsprioriteringarna har Kraftnät Åland under åtminstone tio år bett landskapsregeringen komma fram med en så416

dan plan eftersom det inte är rimligt att ha kravet på 10o procent med
det ansvar som styrelserna genom åren har haft. Men det har inte kommit något från landskapsregeringen. Är det något som utskottet eller
ordförande tycker att man ändå borde ta tag i, i det här sammanhanget
när man ska meddela lagtinget vad som är alternativen?
Ltl Jan-Erik Mattsson, replik

Herr talman! De kunskaper som utskottets har fått gör att den här frågan är väldigt högaktuell. Därför ber vi också att landskapsregeringen
måste återkomma till lagtinget. Vi har faktiskt inte skrivit snarast möjligt. Det låter lite som tårta på tårta att upprepa det varje gång. Jag tror
att landskapsregeringen och övriga berörda parter inser frågans tunga
betydelse för det åländska samhället.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Herr talman! När jag lyssnar på ordförande Jan-Erik Mattsson får jag
intrycket att med den här kabeln och med en senare ny kabel till Sverige
så kan kärnkraft från Finland exporteras till Sverige eftersom man där
har svåra problem i sina kärnkraftverk. Är det så att Åland, genom att
bygga den här kabeln, på sikt kan bidra till att finska kärnkraftverk kan
få nya marknader för sin export-el? Det här tror jag inte att ålänningarna är intresserade av. Jag är i alla fall starkt kritisk till det här. Det borde
tydligt redogöras för ålänningarna hur stor risken är att vår kabel blir en
kassako för finsk kärnkraftsindustri?
Ltl Jan-Erik Mattsson, replik

Herr talman! Man kan ju ha farhågor, se mörka moln på himlen och läsa
saker och ting. Den finska kärnkraftsindustrin är uppbyggd på ett andelsbolagssystem där varje megawattimme som produceras tillhör någon, i regel ett företag. Olkiluoto III, det senaste bygget, är uppbyggt på
exakt samma sätt. Hur de tänker sälja sin el vet jag inte men inte tänker
de sälja den genom Ålandskabeln. Det finns en mycket, mycket större
överföringskapacitet i en direkt förbindelse mellan Gävle och Olkiluoto.
Där kommer man att sälja elen, där äger man själva kabeln och man behöver inte betala transiteringskostnader till Åland.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Ja, det känns ju betryggande att man från utskottet har rett ut det här
ordentligt så att vi inte får in kärnkraftsel. Hur har man tagit med miljökonsekvenserna när det gäller den egna regeringens energiprogram?
Har man tagit med det i beaktande i kabelinvesteringen?
Ltl Jan-Erik Mattsson, replik

Kabelinvesteringen har föregåtts av en miljökonsekvensbedömning över
dragning och läggning mellan Nådendal och Tingsbacka. Huruvida den
är helt klar känner jag inte till, men den torde vara klar att verkställa.
Den påverkan som den kommer att få genom den åländska skärgården
är helt och klart utredda.
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När det gäller vilka miljömässiga effekter kärnkraftstransitering har
så kan jag inte bedöma det, trots att jag känner elen ganska bra. Jag har
fått känna på den fysiskt ganska många gånger också, då känns den inte
bra. Men jag kan lova ltl Aaltonen att jag inte kan avgöra om elen är
producerad i ett kärnkraftverk eller i ett vindkraftverk.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, talman! Den liberala gruppen är tillfreds med att finansutskottet har
lämnat ett positivt betänkande. I remissen blev en växelströmskabel till Sverige en stor sak. Alla bör komma ihåg att det är ett helt annat projekt. Det
som Ålandsdelegationen har behandlat är en kabel till riket. Enligt min mening valde vi väg med en kabel österut redan i finansutskottet betänkande nr
7/2008-2009, där det framgick att det tekniska, miljömässiga och totalekonomiska mest fördelaktiga alternativet skulle vara att installera en 100 megawatt likströmsförbindelse till riket. Med det betänkande var alternativet
med kabel till riket klart för liberalernas del.
Allt det här pratet i denna behandling om att dra en växelströmskabel under Ålands Hav är nog att betraktas som ett oseriöst sätt att bland bort korten
och spela hasard med Ålands elförsörjning.
Bland liberalerna vill vi inte vara med och riskera en elransonering vid ett
avbrott på Sverigekabeln, den som går till Senneby.
I den här framställningen gäller ja eller nej till garantierna. Nu har finansutskottet lämnat ett betänkande som säger ja till garantierna. Elförsörjningen
är för liberalerna en mycket viktig fråga och den får inte äventyras av att
några politiker får beslutsångest.
Den liberala gruppen stöder betänkandet. Tack.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Jag tycker det där var ett ganska tråkigt anförande. Jag
tror att vi alla efter bästa förmåga försöker sätta oss in i olika ärenden.
Att påstå att det är oseriöst eller populistiskt, vilket nu inte sades här,
för att man har en annan åsikt så det tycker jag att är fel.
Beslutet som togs 2009 är ett resonemang, om man hårdrar det, att
oavsett vilken fakta som kommer fram så har vi tagit ett dåligt beslut för
två år sedan och så kan vi absolut inte ta till oss ny fakta. När man hörde
om olika alternativ, så på vilket sätt försökte ltl Sundblom sätta sig in i
vad Sverigealternativet betyder och vilka frågor ställde han för att få
reda på om det här är seriöst eller oseriöst? På vilket sätt försökte han
sätta sig in i det här?
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, herr talman! Det är ju så att ltl Eriksson är ersättare i finansutskottet. Han kunde ha varit med i behandlingen 2008-2009 och satt sig
in i den här frågan. För mig stod det helt klart att allt resonemang om en
växelströmskabel till Sverige var uteslutet, för vi skulle behöva gå en
länge väg, vilket betyder en likströmskabel, en likströmskabel där ändstationerna skulle vara en stor del av kostnaderna. En kilometer kabel
hit eller dit är en mindre fråga.
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Ltl Anders Eriksson, replik

Ltl Sundblom, jag har efter bästa förmåga försökt sätta mig in i det här
ärendet. Jag tror faktiskt att jag vågar påstå att jag har jobbat betydligt
mera med ärendet än vad ltl Sundblom har gjort. Jag råkar veta att när
det fanns möjligheter att få veta mera om Sverigealternativet i finansutskottet så ställdes det inte några frågor överhuvudtaget från ltl Sundblom just p.g.a. att han redan hade klart för sig hur det här skulle vara.
Han ansåg att man hade tagit beslutet 2009 och då ska man inte tänka
ett varv till och se om vi kan spara 80 miljoner för de åländska elkonsumenterna. Tåget hade gått, det var så som ltl Sundblom resonerade. Det
tycker inte jag att är seriöst. Vi har säkert olika bedömningsgrunder vad
som är seriöst eller inte. Det är en jätteinvestering som jag tycker att
Ålands lagting borde sätta sig in i mycket bättre än vad man har gjort.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, herr talman! Vem som har jobbat mycket med vad får stå för ltl
Eriksson. När man har ställt frågorna tillräckligt många gånger och övriga medlemmar i utskottet har ställt frågorna och man har fått klart för
sig vad det är som är alternativet då är väl frågorna ställda. Det är väl
inte någon större sak att börja ändra på det då.
Det är ett helt annat projekt att gå till Sverige med en kabel än att gå
till riket. Det är till riket som vi har begärt en kabel och Ålandsdelegationen har behandlat ärendet. Inte ska vi blanda bort korten och rasera
ett projekt då.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson

Herr talman! Vi står inför en stor osäkerhet när det gäller framtida elförsörjningen, inte bara på Åland, i Finland eller Norden utan i hela Europa.
Det tyska kärnkraftsbeslutet kommer att medföra att redan under de
kommande vintrarna kommer vi att få uppleva perioder av största osäkerhet
och elprisnivåer som vi tidigare bara har kunnat befara i våra värsta mardrömmar. Det är inte jag som påstår det här, utan det är experter i europeisk
press som har tagit del av olika seminarier.
Man tror att det tyska kärnkraftbeslutet kommer att leda till ganska tidiga
stopp i produktionen. Varför det? Ja, varför skulle en industri, som redan har
ett enormt ansvarstagande i framtiden vad gäller uttjänt uran, lägga de miljarder som skulle behövas för att hålla kärnkraftsäkerheten på en maximal
nivå? Scenariot är tyvärr att man börjar trappa ner kärnkraftsindustrin sakta
så att man i Tyskland år 2022 ska ha det så lönsamt som möjligt från industrins sida. En annan sak är de rättsprocesser som kommer att dyka upp i
kölvattnet av den tyska processen.
Det innebär, kära vänner, att vi kommer alla att få uppleva en ny tid när
det gäller energiområdet. Jag tror att de i den här salen som omedelbart vill
stänga ner allt vad kärnkraft heter kommer att få svaret rätt snart.
För oss här på Åland, att i det här scenariot att ta ställning till framtida
satsningar, är en svår fråga. Jag tycker att finansutskottet har gjort vad man
kan begära i den här frågan, dvs. försökt belysa eventuella alternativ till fin-
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landskabeln. Jag tycker nog att utskottets beredning utvisar att det inte finns
några trovärdiga alternativ till en Finlandskabel.
Man behöver inte sia så mycket om vad alternativet med en Sverigekabel
egentlige skulle innebära. Redan det faktum att vi pratar om en stor försening, i värsta fall 2020 med en Sverigekabel, vi vet att vi har en stor osäkerhet
vad gäller nivån på ett extra anslag från Finland och framförallt vet vi inte det
minsta om vi tillsammans med Kraftnät Sverige skulle få ett avtal som skulle
förbättra elsäkerheten, dvs. någon form av garanti. Det är väl sannolikt att vi
skulle få uppleva ännu ett avtal där det står att man inte garanterar en fullständig säkerhet för Åland i händelse av brist på energi.
När man då väger in osäkerhetsfaktorerna med en eventuell Sverigekabel
mot fördelarna med Finlandskabeln, så har vi en trygghet, som det uttrycktes
på finansutskottets öppna hörande; ”vi har inte alla ägg i samma korg”. Vi har
en kabel som ser till att vi har en spänning i det åländska elnätet och som gör
det möjligt att utveckla både smarta nät samt att utveckla vindkraften i ännu
högre grad än idag som en framtida energikälla och naturligtvis tryggheten så
känns det projektet som ett enda rätta. Trots att summan, som vi nu tack vare
landskapsregeringens benägna intresse för att påverka prisnivåerna i framtiden, är 58 miljoner euro som vi tillsammans ska bära kostnaderna för. Där vi
nu snart tar beslut, hoppas jag, om att vara med och garanterade den lånefinansiering.
Det har talats en del om kostnaderna för kabeln och den osäkerhet som
den slutliga prislappen präglas av. Det är bara att beklaga. Efter mycket
vånda i centergruppen har vi kommit fram till att det bästa i det här skedet är
att gå fram med 125 miljoner euro som utgångspunkt och i visshet om att
ingen behöver befara att Kraftnät Åland kommer att skriva på ett avtal som är
dyrare än vad marknadspriserna verkligen tvingar Kraftnät Åland till att acceptera. Vi gör det i visshet om att upphandlingen har avbrutits tillfälligt och
att den innehåller mekanismer som gör att vi från åländsk sida är trygga med
att det inte kommer att bli dyrare än vad världsmarknadspriserna påverkar
prisbilden, i första hand på aluminium.
Sammantaget, herr talman, det har varit en svår fråga. Jag tycker inte att
det är oseriöst, vilket jag vill betona från centergruppens sida, att Sverigealternativet dykt upp i ett sent skede av processen. Tvärtom, det har varit nyttigt för oss alla att få den sidan av den framtida elförsörjningen klarlagd. Jag
vill tacka dem som har visat intresse för hur vi kan trygga Ålands basförsörjning i framtiden. Det har varit nyttigt att få ta del av det. Det är ett alternativ
där vi kanske till och med skulle sluta på samma kostnadsbild som för Finlandskabeln, det skulle kasta oss ut i en osäkerhet när det gäller miljöundersökningar och markfrågor med mera. Finlandskabel känns som det enda
rätta. Tack, herr talman.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, herr talman! När vi lämnade det här ärendet vidare och det gick
till Ålandsdelegationen då hade vi nog redan valt vägen. Vi ska komma
ihåg att det är så.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, herr talman! Min kommentar om det oseriösa att diskutera Sverigekabel så vill jag invända mot det. Nog är det ju bra, med tanke på

420

ålänningarnas uppfattning om vad detta parlament ägnar sig åt, att vi
kan visa att vi även har tittat på ett möjligt scenario att få åländsk reservkraft och även utvecklingsmöjligheter tryggade till avsevärda lägre
kostnader med Finlandskabel. Nu vet vi att Sverigekabeln inte är möjlig,
att den inte ger oss den trygghet som vi eftersträvar tillsammans. Därför
känns det bra att en ny Sverigekabeln har diskuterats som ett alternativ.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Fortfarande, ltl Jansson, jag måste vara envis. Vi skulle inte ha skickat
ärendet till Ålandsdelegationen om vi ville ha en kabel till Sverige. Då
hade vi låtit det vara och så hade vi börjat om från början på nytt, redan
då.
Ltl Harry Jansson, replik

Jag tror att ltl Sundblom och jag istället får vara nöjda tillsammans för
att det här projektet tycks avancera. Om tre år har vi den trygghet som vi
behöver i åländsk basförsörjning. Vi får nöja oss med det, bästa ltl
Sundblom.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Camilla Gunell

Herr talman! Det är långt stycke historia som vi skriver idag när Ålands lagting tar ännu ett strategiskt beslut i att investera i en Finlandskabel. Det här
är en fråga som har pågått i diskussioner och utredningar ända sedan 2006.
Det är, som vi alla vet, en enorm investering för Ålands del. En investering
som förhoppningsvis är den nödvändiga satsningen som landskapsregeringen
och alla experter inom elbranschen och Kraftnät Åland hävdar.
Jag vill ändå i samband med den här debatten framföra några saker. Jag
har deltagit i den här behandlingen genom finansutskottet under hela resans
gång. Landskapsregeringen har velat tala om den här frågan enbart i form av
reservkraft. För mig har den här frågan hela tiden varit mycket, mycket mer.
Den är ekonomiskpolitisk, näringspolitisk, socialpolitisk och miljöpolitisk.
Det här är aspekter som jag tycker att landskapsregeringen har visat ett
ganska ringa intresse för i samband med kabelsatsningen. Det har också har
hela tiden varit landskapsregeringens utgångspunkt att konsumenterna ska
betala den här investeringen och även driften av den kommande kabeln.
Tyvärr har inte vi i finansutskottet, och kanske man inte ens har det inom
landskapsregeringen eller inom Kraftnät Åland, klart för sig vad kabeln innebär i ökade driftskostnader. Det är, om jag förstått det rätt, omöjligt att helt
exakt säga det idag beroende på olika serviceavtal och vad det kan innebära i
framtiden. Det är mycket viktigt att hålla koll på driftsutgifterna och försöka
hålla dem så låga som möjligt eftersom även de påverkar elkonsumentens
räkning.
Det som kunde ha kompletterat den här framställningen och klarlagt
mycket skulle ha varit en ekonomisk konsekvensbedömning av vad de ökade
elpriserna kommer att betyda för enskilda konsumenter, för den offentliga
ekonomin och för näringslivet. Det finns inte en enda uträkning på vad en sju
procent höjning kommer att betyda för landskapets budget och för de offentliga instanserna. Det brukar vara ett standardkapitel i alla våra lagframställ-
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ningar, ända från den minsta lilla sociala framställning som vi tar här i lagtinget. Nu har vi en investering i miljonklassen och det finns inte några uträkningar. Det här betyder också en betydande höjning av elpriset som vi
kommer att tvingas leva med i många år framöver. Det påverkar den offentliga kassan, det påverkar ÅHS och det påverkar kommunerna. Är detta då
pengar som vi ska ta inom ramarna? Ska det tas från vården eller från någon
annan kommunal service? Jag tycker att man skulle ha utrett den aspekten
betydligt mera noggrant. Vi i finansutskott har gjort oerhört mycket och den
här frågan har vi också lyft upp men inte kunnat få full klarhet i eftersom tidtabellen har varit mycket brådskande.
Jag har också saknat en analys över hur elpriserna påverkar näringslivet.
Vi vet att priset idag för medelkunden på Åland jämfört med medelkunden i
riket är betydligt högre på Åland. Det kan ju inte vara acceptabelt att priserna
ökar hur mycket som helst. Dyra startkostnader, driftskostnader och produktionskostnader måste ju rimligen påverka företagen och dess produktion.
Det måste ju också påverka företagen i valet av etableringsort. Vi vill ju alla
att Åland ska vara det mest företagsvänliga samhället i Norden. Men det här
verkar i motsatt riktning.
Jag hade hoppats och anser att landskapsregeringen borde ha haft en analys av det här, åtminstone visat lite oro och intresse för den aspekten. Det
hade också varit vettigt att låta frågan ur den aspekten gå på en remissrunda,
åtminstone till åländskt näringsliv och kanske Producentförbundet.
Det finns heller inte några analyser kring hur det påverkar hushållen och
hyrorna i någon större utsträckning. Vi vet att det för ett medelhushåll innebär en sju procentig ökning, ungefär 111 euro per år.
Min slutsats är alltså att även om lagtinget fattar beslut om garantier till
Kraftnät Åland så kommer frågan om konsumentpriserna och elpriserna inte
att försvinna.
När landskapsregeringen äger Kraftnät Åland till hundra procent, som
man förhoppningsvis gör senast den 3 mars 2012, så måste man, genom
ägarstyrning eller genom den här energikommissionen som man ämnar tillsätta, fundera över prisnivåerna. Man kanske också måste diskutera någon
typ av prisgaranti för åländska konsumenter så att man känner att det finns
ett tak för hur högt de här priserna kan gå, så att ålänningarna och andra utifrån kommande vågar bygga hus här, producera varor, starta företag och
överta ladugårdar.
Jag tycker att elkommissionen som ska tillsättas är ett bra förslag. Den har
många viktiga arbetsuppgifter framöver, både att få ner pris men också att få
ner konsumtionen. I det program som landskapsregeringen har gjort över
energiarbetet i form av ett meddelande står helt klart att ett mål är att årsbehovet av el ska vara lokalproducerad av miljövänliga alternativ senast år
2025. För mig har miljöaspekten varit mycket viktig under hela den här behandlingen. I ett skede var det en fråga just om vindkraftsbolagen som man
nästan inte fick prata om för då skulle man riskera miljonerna från riket. Jag
har envist ändå hävdat att den aspekten är viktig, om vi ska kunna förverkliga
att Åland ska vara hundra procent självförsörjande på grön el.
Jag ser den här kabeln som en nödvändighet för att kunna uppnå det målet, för att kunna fortsätta att bygga ut vindkraften och därmed också skapa
fler arbetsplatser särskilt i skärgårdsregionen.
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När vi jobbar med Åland som den gröna ön i det blå havet, vilket jag trodde
det rådde större konsensus om genom tankesmedjans arbete än vad man sedan inom landskapregeringen kanske har velat driva på, så tycker jag att det
finns väldigt många goda exempel runtomkring oss. Det finns öar som gör ett
fantastiskt arbete i att bli gröna öar, t.ex. Bornholm med hela sitt projekt
”Bright green Island”.
Jag ser mig i det här läget tvungen till att acceptera frågan om en Finlandskabel och en satsning på den. Det är en enorm investering men den är
nödvändig för reservkraft och trygg elförsörjning på Åland för en stabilitet i
det åländska elnätet och framförallt visionen om att förverkliga den gröna ön
i det blå havet.
Jag kan också lova att jag kommer att hålla mina ögon på att slutmålet att
årsbehovet av el ska vara lokalproducerad år 2025 som en mycket, mycket
viktig sak. Jag kommer också att hålla mina ögon på att prisnivån på el står i
paritet i någon i alla fall rimlig nivå i relation till vår omvärld så inte är priserna framöver ska bli en etableringsnackdel för företagandet på Åland i
framtiden. Tack, herr talman.
Ltl Jan-Erik Mattsson, replik

Herr talman! De slutliga ekonomiska effekterna av den här investeringen blir kända när budgeten 2012 kommer och priset på bygget blir känt.
Det kan man inte komma med före man har kända siffror.
Tillgången på el är för mig det viktigaste. Jag undrar hur ltl Gunell
skulle resonera om man hade sagt nej till den här kabeln och hur man
skulle ha styrt tillgången då? Vad är alternativet?
När det gäller priset på el kan vi nu fastställa vad överföringsavgifterna på Åland ska vara för att få fram elen. Det som ltl Gunell kommer in
på nu är att hon ska styra marknadspriset på elenergi. Jag vill nog se hur
hon tänker göra det.
Ltl Camilla Gunell, replik

Ja, det hoppas jag att man fundera noga på i den kommande energikommissionen. Det måste ju ligga i allas våra intressen att se till att de
åländska energipriserna är någorlunda konkurrenskraftiga jämfört med
våra närregioner. Jag tycker inte att det är vettigt att Ålands Elandelslags kunder ska betala 50 procent mera än vad medelpriset i Finland
är. Det kan ju inte vara rimligt!
Landskapsregeringen har för avsikt att tillsätta den här kommissionen och vi har ju enats i finansutskottet om att en av dess viktigaste arbetsuppgifter är att effektivera bolagen och förverkliga målen i landskapets strategi för energiarbetet. Eller hur?
Ltl Jan-Erik Mattsson, replik

Herr talman! Man ska inte blanda äpplen och päron, men det är nog vad
ltl Gunell verkligen gör nu. Att jämföra Ålands Elandelslags kundpris
med ut det bästa priset i Finland då är det 50 procent. Men titta på nätet. Däremot är elpriset på energi billigare i Ålands Elandelslag just nu
än i Mariehamn, vilket också är intressant. Det låter intressant om ltl
Gunell faktiskt har den tron att en åländsk energikommission ska kunna
påverka marknadspriset för elenergin till Åland som köps på Nordpol.

423

Tror hon verkligen att vi kan påverka det? Det är ju tillgången och efterfrågan som styr priset.
Ltl Camilla Gunell, replik

Jag talar helt och hållet om vad kabelinvesteringen betyder för höjningen av konsumentpriserna i landskapet Åland. Den rörliga delen av priset
styrs av marknaden, men i den fasta delen av priset finns det väl också
en hel del, det är väl kanske den biten som gör att priserna är såpass
höga som de är på Åland. Det gäller väl att jobba med den biten. Om jag
har förstått det rätt så är det väl ett av målen i den här energikommissionen, eller har jag missförstått landskapsregeringen?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Folke Sjölund, replik

Herr talman! När jag hör ltl Gunells utläggningar här nu, där hon saligen blandar ihop överföringspris med elpris på ett totalt ostrukturerat
sätt, så förstår jag mycket väl den socialdemokratiska skräckpropagandan. Man gick ut och påstod att elkonsumenternas elräkningar skulle
stiga med 15 procent.
Landskapsregeringen har gjort vad man har kunnat för att påverka
överföringspriset, Finlandskabels effekt på överföringstaxorna. Det är ju
de som är de väsentliga här. Det är ju detta som vi pratar om.
Sedan kommer ltl Gunell in på en massa ovidkommande saker som
att landskapets budget på något sätt skulle påverkas. Ja, genom 5 miljoner som är landskapets tillskott och som är PAF-pengar. Det har inte
något med ÅHS-pengarna att göra.
Ltl Camilla Gunell, replik

Jag undrar nog om man kan diskutera vem som är mer rörig i det här
parlamentet. Nu tror jag nog att ltl Sjölund är helt, ja, jag vet inte vilket
ord jag ska använda.
Låt oss ta en sak i taget. Detta med 15 procents höjning, det var ju
siffror som finansutskottet fick i samband med förra behandlingen. Finansutskottet ville höja statens andel till 60 procent för att dämpa prischocken mot konsumenterna. Det var ju hela argumentationen för den
höjningen. Sedan vet vi att det blev 40 procent, 50 miljoner. Efter det
har landskapsregeringen funderat med sina partier på hur man skulle gå
till väga. Därför har det här kapitaltillskottet tillkommit på 5 miljoner
euro.
Någon skräckpropaganda från socialdemokraterna finns nog bara i ltl
Sjölunds värld.
Ltl Folke Sjölund, replik

Nåja, ltl Gunell, vi kan gå tillbaka och titta lite vad som stod i tidningarna här för några månader sedan så ser vi nog vem som sade vad.
Det var ju alldeles självklart, när vi fick reda på hur stort stödet för elkabeln kunde tänkas bli från statens sida, att det var först då som man
kunde sätta igång att jobba på allvar med effekterna på överföringstaxorna. Det här har landskapsregeringen gjort väldigt bra, enligt min uppfattning. Nu är den här effekten sist och slutligen ganska marginell.
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Ltl Camilla Gunell, replik

Ja, det som jag hela tiden har hävdat i den här frågan och som har lett
åtminstone till något resultat är att jag anser att konsumenterna inte
kan ta hela smällen. Vi måste ha ögonen på vad detta betyder för konsumenterna. Den drivkraften har jag haft i den här frågan hela tiden. Jag
anser att infrastruktursatsningen är nödvändig. Jag vill att vi på Åland
inte ska ha elkonsumentpriser som är milsvida över alla andra. Det är
inte bra för vår konkurrenskraft.
Jag motsätter mig att finansministern och kansliministern gick ut och
sade att ”det blev bara 40 procent från riket, då får konsumenterna betalar resten”. Jag tycker att man måste anstränga sig lite mera än så, nu
har ju landskapsregeringen lyssnat till det och dragit ut på avskrivningstiden och man har fört in ett kapitaltillskott. Men några PAF-medel, ltl
Sjölund, handlar det inte om. Det finns regelverk på hur vi ska använda
PAF-medel och inte är det till en Finlandskabel.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, herr talman! Vi fick ju redan i hörande i utskottet reda på att vid
ett avbrott på Sverigekabel och Åland kör sin egen försörjning, då kan vi
ha cirka 25 procent vindkraft el i nätet. Det fick vi veta av de hörande.
Det är inte osannolikt med ett avbrott på Sverigekabeln, t.ex. ett fartyg
kan släppa ned sitt ankare i Ålands Hav och slita av kabeln. Redan 2009
fick vi i utskottet reda på i hörande, när vi skrev ett betänkande, att det
är cirka 100 dagars reparationstid. Ska vi sätta Åland i en sådan situation att vi inte klarar av vår kraftförsörjning när det blir vinter och kallt?
Det skulle vara otryggt. Det är viktigt att vi ankrar upp Åland med en
kabel åt vartdera hållet.
Ltl Camilla Gunell, replik

Jag vet inte vem ltl Sundblom argumenterar emot? Skulle jag ha haft en
avvikande åsikt att jag anser att man inte ska investera i kabeln och att
jag inte accepterar de här garantierna då hade jag skrivit en reservation,
ltl Sundblom. Jag inser att den är satsning måste göras. Men jag menar
också att det finns ett liv efter detta. Det finns ett stort arbete som måste
göras av nästa regering antagligen. Man måste jobba i energikommissionen med de här frågorna på ett strukturellt sätt, så att det kan bli som
ltl Sundblom och jag har skrivit i utskottet, att i det bästa scenariot kan
prisökningen bli 1-2 procent. Låt oss sträva mot det målet, ltl Sundblom.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Det målet ska vi sträva mot. Varför jag sade det som jag sade har att
göra med att ltl Gunell pratade om att vi skulle producera lokalproducerad energi. Det var just därför som vi inte klarade av det. Det blir en dyr
lösning, vilket vi har fått fram i tidigare höranden. Det är ju därför som
vi behöver ha kabel för att ha ett stabilt nät.
Ltl Camilla Gunell, replik

Målet om självförsörjande på alternativ el har ju landskapsregeringen
själv och ltl Torsten Sundblom kommit med till lagtinget i ett dokument
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som handlar om energiarbetet från 2008-2025. Jag citerade ur ltl Sundbloms eget mål.
Det har varit mycket intressant att vara med i hanteringen av den här
frågan. Det skulle nog ha hjälpt till om flera hade visat intresse att också
ställa lite flera kritiska frågor. Det ansvaret har nog ltl Sundman och jag
fått bära ganska långt i den här behandlingen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Socialdemokraten och ltl Gunell anstränger sig väldigt
mycket för att samtidigt vara både för och emot den här framställningen
och byggandet av elkabeln. Så framställs det i varje fall. De negativa effekterna ska skjutas på landskapsregeringen medan de positiva effekterna ska krediteras socialdemokraterna på något sätt. Det var tydligt och
klart i slutändan ändå sagt att socialdemokraterna stöder det här. Landskapsregeringen kan ju inte lämna en framställning där man både är för
och emot samtidigt. Man måste välja väg och det har vi gjort.
”Hålla ögonen på elpriserna”, sade ltl Gunell. Landskapsregeringen
avser att vara ännu mera handfast i de frågorna än det. Vi tänker tillsätta energikommissionen. Det viktigaste är att få till stånd diskussioner
med Sverige om gränsavgiften. Ännu viktigare, men förstås med mindre
påverkan på själva konsumentpriset, är vindkraftsfrågan. Vi kommer att
jobba hårt för att får de sakerna i hamn. Då kan vi kanske nå målet till
slut att den här kabeln inte ska ge någon tilläggskostnad överhuvudtaget.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Camilla Gunell, replik

Herr talman! En sådan här fråga är inte svart eller vit, att man är hundra
procent för eller hundra procent emot. Minister Mats Perämaa vet själv
att den här frågan har varit svår för oss alla. Det är ett otroligt stort beslut som man står inför. Jag anser att det är min skyldighet och plikt att
också ställa de kritiska frågorna inför en sådan här jättelik satsning. Jag
hade önskat att man skulle ha känt sig tryggare i det här beslutet. Landskapsregeringen borde ha haft ett lite bredare tillnärmelsesätt på hela
frågan. Den skulle ha innefattat de ekonomiska konsekvenserna, näringskonsekvenserna och miljöaspekterna. Nu har man kört den väldigt
smal med bara fokus på reservkraft.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Det har diskuterats väldigt intensivt vad elpriserna har för
effekt på konsumenterna och näringslivet. Vi har faktiskt ett parallellfall
i avfallshanteringen. Där har vi precis samma upplägg för näringsliv och
konsumenter. Vi betalar ganska mycket mera för vår avfallshantering än
vad man gör i omkringliggande regioner.
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Kabeln är en del av energipolitiken. Det är en liten men väldigt dyr
bit. En annan del i landskapsregeringens sammanhållande energipolitik
är meddelandet som vi har haft och där kommer stora miljöbitar in. Vi
ger stöd för solfångare, för styr- och regelsystem i flerfamiljshus och vi
ger för vissa kvadratmeter stöd för bostäder som har energi- och klimatmål i sikte. Vi jobbar väldigt mycket på miljösidan också när det gäller energifrågor.
Ltl Camilla Gunell, replik

Det är mycket bra. Det livet måste man givetvis fortsätta med. Jag ser
också att den här kabeln är en nödvändighet om man ska kunna utveckla smarta och intelligenta nät och få en mera effektiv energianvändning.
Parallellen till avfallshanteringen förstår jag inte riktigt. Om vi talar
om tillväxt och behovet av tillväxt i det åländska samhället och om vidare företagsetableringar här, då måste man väl få ner de här friktionerna så mycket som möjligt. Dyr avfallshantering och dyr el kan ju i alla
fall inte främja en fortsatt god etablering på Åland. Det verkar i motsatt
riktning. Jag hade önskat att landskapsregeringen skulle ha ägnat det
här lite mera funderingar.
Minister Katrin Sjögren, replik

Det var bara ett konstaterande av fakta att det är ett parallellt problem
att vi också har en dyr avfallshantering som sätter käppar i hjulet för
bl.a. näringslivet.
Kabeln binder samman den nordiska elmarknaden och det medför
faktiskt stora klimat- och energipolitiska möjligheter. Vi kan expandera
vår vindkraft, vi kan bli självförsörjande på vindkraft och vi har också
den visionen att små elproducenter på Åland kan ansluta sig till den
nordiska elmarknaden. Det finns ju också väldigt stora möjligheter. Vi
får kontakt både österut och västerut trots att det har medfört en viss
oro, men det finns också möjligheter i det här nya systemet.
Ltl Camilla Gunell, replik

Javisst finns det möjligheter. För mig är det en otroligt viktig förutsättning att den här kabeln nu ska komma på plats och att det här går att
förverkliga och att man kan fortsätta att jobba med självförsörjning av
vindenergi. Det är ännu mycket som ska falla på plats och det är pusselbitar som saknas för att vi ska uppnå målet. Landskapsregeringar och
lagting måste fortsätta att arbeta, framförallt måste tarifferna komma på
plats så att vindkraften verkligen har förutsättningar att fortsätta utvecklas.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Anders Eriksson

Tack, herr talman! Det passar bra att jag riktar mig till finansutskottets ordförande i och med att han önskar replik innan han ens vet vad jag kommer att
säga.
Finansutskottets ordförande sade att behandlingen i finansutskottet har
bringat stor klarhet i att man har valt rätt alternativ. Det var han helt överty427

gad om. Jag sade att jag trodde att det är en sanning med modifikation. Det
fick vi på ett väldigt bra sätt bekräftat av utskottsmedlemmen Gunell som på
ett väldigt ödmjukt sätt sade att det är många frågor som var många obesvarade frågor när det gäller den här stora satsningen. Jag är nog bara stärkt i att
det som finansutskottets ordförande kom med var en sanning med modifikation.
Dagens debatt i övrigt har mycket gått ut på att det kommer att bli en stor
osäkerhet om vi inte tar Finlandskabeln rakt av på det sätt som den har serverats.
Det blev en liten minidebatt på min facebooksida om Finlandskabelns vara
eller icke vara. Jag ser att ltl Sundblom nickar instämmande. Flera lagtingsledamöter skrev att ta det som erbjuds framställs som tryggt.
Jag svarade så här; ”ja, trygghet vill vi nog alla ha. Men det borde inte
hindra oss från att tänka. Jag känner mig faktiskt mer än otrygg, rent av
rädd, med tanke på hur oerhört dåligt både regering och finansutskott har
satt sig in denna livsviktiga fråga. Lite klassiskt trixande med siffrorna inför valet så försvinner 20 miljoner. Kom igen nu. Detta är inte seriöst.” Det
skrev jag i morse på min facebooksida. Jag gillar inte att stå öppet och erkänna att jag är rädd. Men jag är rädd för de framtida konsekvenserna för de
åländska elkonsumenterna och kanske än mer rädd för de framtida konsekvenserna för det åländska näringslivet. Jag håller med det som ltl Gunell
sade.
Låt mig ta ett exempel. Ab Chips som vi har i Haraldsby är som känt ett företag som ingår Orklakoncernen. Varje kvartal har Orklakoncernen olika
uppföljningsrapporter och jämför de olika kostnaderna i enheterna. Jag
råkar veta att Haraldsbyfabriken har en bra konkurrenskraft främst tack vare
att man producerar mera kilo per person än vad man gör i andra fabriker t.ex.
i Sverige. Sjukskrivningar har varit mycket högre i Sverige än i Haraldsbyfabriken. Därför lade man också ner en fabrik i Sverige och styrde över till Haraldsby och till fabriken i Filipstad.
Herr talman! På minussidan har vi stora transportnackdelar. AB Chips
som är den klart största elförbrukaren i landskapet betalar över en halv miljon euro i elräkningar. Redan idag har Haraldsbyfabriken 20 procent högre
elpris per kilowatt än den svenska fabriken i Filipstad. Det går 8-9 full lastade
långtradare med släp från Chipsen varje dag, märkväl varje dag! Jag kunde
stå resten av dagen och tala om alla synergieffekter det har för det åländska
samhället. Men det utgår jag från att lagtinget vet och att jag utgår ifrån att ni
bryr er. Men också mot den här bakgrunden är jag rädd, och detta är bara ett
av många exempel.
Herr talman! Erfarenheterna har visat att samtliga investeringar som landskapsregeringen har gjort under denna mandatperiod har blivit 15-20 procent dyrare än beräknat. Orsaken har i efterhand visat sig vara att landskapsregeringen inte satt sig in ordentligt i vad man hållit på med.
När det gäller elkabelinvesteringen så har just det här att man inte orkar
sätta sig in saker och ting kommit fram extra tydligt. Också mot den bakgrunden är jag faktiskt lite rädd. Jag gillar inte att erkänna det öppet, men det
är mycket som står på spel i det här beslutet. Man kan inte ta det så lättvindigt och bara rycka på axlarna och säga att det här tog vi 2009 så nu är det
bara att köra vidare.
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Jag hade flera frågor till finansutskottet. Detta att man har fått det bekräftat att man har valt det bästa alternativet hade vi redan upp i en replik så det
är kanske onödigt att jag upprepar det. Det var Ålandsdelegationens hantering som hade gjort att man hade fått det bekräftat att detta är det bästa alternativet.
Utskottet citerar sitt betänkande från 2008-2009: ”Utskottet konstaterade
i sitt betänkande nr 7/2008-2009 följande: Utskottet har vidare erfarit att
den nu planerade likströmskabeln innehåller en option på en framtida inkopplingspunkt för vindkraftel någonstans i skärgården. Om denna inkopplingspunkt förverkligas ska den i sin helhet finansieras av vindkraftaktörerna. Transitering av vindkraftel i stamledningsnätet genererar intäkter
som bidrar till att sänka kostnaderna i konsumentledet. Utskottet har erfarit att Kraftnät Åland Ab nu har tecknat ett intentionsavtal med vindkraftsaktörerna om detta ”. Det var just den här formuleringen som höll på att
stjälpa alltihop i Ålandsdelegationen.
Det intressanta är att vi nu har två omformarstationer på den planerade
likströmskabeln från Finland. Det här resonemanget betyder att det ska vara
en tredje station, en station någonstans på vägen. Mig veterligen finns det
inte någon sådan teknik överhuvudtaget någonstans i världen. Det är alltså en
prototyp som man pratar om.
Det som jag tycker att förtjänar att tas upp igen är det som utskottet skriver om kostnaderna för kabeln. ”Utskottet har i likhet med landskapsregeringen erfarit att kostnaden för projektet kan hamna mellan 125 miljoner
euro och 105 miljoner euro beroende av hur den slutliga upphandlingen utfaller.” Man vågar inte vara säker på om på kostnaden ligger på 105 eller 125
miljoner euro. Så man skriver att det kan hamna mellan 105 och 125 miljoner euro. Jag tänkte fråga vad man har baserat det här på, men finansutskottets ordförande sade redan att man inte kommer längre, man vet inte mera
exakt vad kostnaderna är. Det är ju oerhörda pengar som vi inte vet i vilken
riktning det går.
Det sägs också så här: " Utgående från detta har utskottet erfarit att konsumentprishöjningen beräknas bli mellan 5,0 - 6,5 procent i Åland Elandelslags nät för ett hushåll med 12.000 kWh elförbrukning per år. I Mariehamns stads elnät beräknas motsvarande höjning bli 5,6 - 7,2 procent.
Denna ökning blir lägre om gränstariffen från Sverige avlyfts, inkomster
från transitering av el tillkommer när de planerade vindkraftsprojekten
förverkligas. Vid ett sådant bästa scenario kan prisökningen bli 1,2 – 1,3
procent.” Enligt mitt förmenande är det här ganska långt drömmar. Den
framställning som lades, där man på konstlade sätt trixade ner investeringen
till 105 miljoner, så jag vill faktiskt gå så långt att jag påstår att det är en bluff,
även om det är ett allvarligt påstående.
Herr talman! Med tanke på att tiden går så kommer jag inte att gå in på
några teknikaliteter.
Resonemanget om de ökade driftskostnaderna för en likströmskabel så
sade ltl Gunell att driftskostnaderna inte var med. Jag har gång på gång försökt få reda på om de är med den i den här stora investeringen eller inte.
Också det är en av osäkerhetspunkterna. (Jag hör inte var finansutskottets
ordförande mumlar så han får återkomma i replik).
Men här har vi stora kostnader. Jag kommer som sagt var inte att gå in på
teknikaliteter den här gången. Men jag vill upprepa den fråga som jag riktade
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till finansutskottet: Varför ska vi ålänningar bygga en kabel till Finland för
105-125 miljoner euro när en kabel till Sverige kan kosta 20-40 miljoner?
Genom koppling till det svenska transmissionsnätet är ju egentligen det enda
sättet att komma över den nivå som man slipper det som kallas för gränstariffer, elöverföringskostnader.
Den miljonen som man sparar skulle faktiskt kunna finansiera Sverigekabeln, den skulle i det närmaste bli självfinansierad. Men man har inte velat
titta på det här ordentligt, det visar hörandet. Jag har läst betänkandet, jag
har varit med om det öppna hörandet och konstaterat att det var enbart vissa
experter som var kallade till det öppna hörandet.
Herr talman! Märkväl jag har aldrig sagt att det här är Guds ord, att det är
det här som stämmer och att det här kommer att fungera. Jag har inte blivit
överbevisad om att det inte är möjligt. Med tanke på de enorma summor som
det handlar om så finner jag faktiskt ingen annan råd, vilket är beklagligt, än
att föreslå att framställning förkastas. Själva framställningen var tunn och finansutskottets betänkande har inte tillfört så mycket nytt och jag är den
första att beklaga det, för det är oerhörda värden som står på spel.
Ltl Jan-Erik Mattsson, replik

Tack, herr talman! Det var så många frågor som ltl Anders Eriksson ville
ha svar på idag jämfört med vid remisstillfället.
Anders Eriksson tror inte på det som finansutskottets ordförande och
ett enigt utskott står bakom att de har kommit fram till. Det må vara.
Priset för el i Sverige vid effektbrist torde bli betydligt högre än det
pris chipsfabriken kanske kan få ifrån finsk el på Åland. Det finns en
större garanti i det.
En sak som Anders Eriksson har missat fullständigt är att en är utlandsförbindelse från svenska kraftnät är svenskägd. Således skulle det
ha varit mycket bra om vi hade kommit till ett sådant avtal att de hade
byggt en linje hit, vilket i praktiken skulle vara möjligt, men enligt
svensk lag är det omöjligt. Men Ålands Framtid kanske har så bra kontakter till den svenska riksdagen att man kan få lagen ändrad hastigt och
lustigt.
Ltl Anders Eriksson, replik

De kontakterna har vi inte ännu, men vi jobbar på det.
När det gäller att utlandskabeln är svenskägd eller icke, så det stämmer. Det hänger ihop med att både Vattenfall och Sydkraft tänkte bygga
en sjökabel till Tyskland, en konkurrerande kabel, med svenskt statsstöd. Då blev lagstiftningen såsom den blev. Det som finansutskottets
ordförande bör notera är att samma lagstiftning gällde när den nuvarande Sverigekabel byggdes, då fick man ett undantag. Men, man har
inte överhuvudtaget förhandlat när det gäller det här i och med att man
har snöat in sig på ett alternativ.
Ltl Jan-Erik Mattsson, replik

Herr talman! Det är tur att man åtminstone är någorlunda insatt i det
här. Varför har ltl Anders Eriksson inte tidigare berättat att han visste
att en utlandsförbindelse inte kan byggas med nuvarande lagstiftning?
Det tycker jag att är väsentligt. Den tidigare byggda Sennebyförbindel-
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sen är ju byggd till regionnätet just av den orsaken att lagstiftningen inte
medger det andra.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag visste inte att det var jag som skulle uppträda som sakkunnig. Jag
kan hänvisa till det stenografiska protokollet. Jag nämnde precis samma
sak i remissen till finansutskottet. Synbarligen lyssnade inte finansutskottets ordförande då heller.
När det gäller den här frågan så om vi pratar om studieplatser i de
svenska högskolorna och så småningom möjligheter till svensk TV så
har vi alltid politiska överläggningar med Sverige. Men när det gäller
Finlandskabeln, som är den största investering som vi någonsin har tagit, så då sker det inga förhandlingar överhuvudtaget. Varför det?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Katrin Sjögren, replik

Talman! Ett litet stickspår i debatten, ltl Anders Eriksson pratar om att
ta saker och ting lättvindigt och hålla sig till sak samtidigt som han påstår att landskapsregeringens samtliga investeringar under den här perioden har blivit 15-20 procent dyrare. Det stämmer inte överhuvudtaget. Det är osanning. T.ex. investeringarna inom ÅHS, psykiatridelen
gick under budgeten. Så håll dig till sanningen och håll dig till sak!
Ltl Anders Eriksson, replik

Det var i och för sig ett stickspår, men jag håller med om att jag sade
samtliga och då tog jag i för mycket, så det får vi stryka.
T.ex. KK-huset är en väldigt liten investering penningmässigt jämfört
med den här investeringen som vi har nu. Sedan kan man säkert säga att
det var den förra landskapsregeringens fel, a la bonheur, jag kan leva
med det också. Men track record när det gäller landskapsregeringens
förmåga att följa upp budgeteringen är inte så goda. Jag ber om ursäkt
om jag tog i för mycket. Men jag känner en viss frustration över hur det
här ärendet behandlas.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, herr talman! Detta med Sverigekabeln och 20-40 miljoner, den förespråkare som vi hörde i finansutskottet övertygade inte i sina argument om en växelströmsförbindelse till Sverige. Av det som jag fick höra
i utskottet så tror jag mera på resonemanget att kabeln också bör bli en
likströmsförbindelse i det läget och då kommer vi till nästan samma
kostnad.
Att säga att det som landskapet satsar blir dyrare än beräknat hela tiden, så på det här viset står ltl Eriksson här och underkänner Kraftnäts
ledning. Enligt Eriksson kan de tydligen inte räkna, eller hur? Är det så?
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Ltl Anders Eriksson, replik

Jag tror att vi ska vara försiktiga med att gå in på enskilda företag och
ledningen för enskilda företag. Jag kan konstatera att det kommer en
framställning från landskapsregeringens sida och så fort man ställer frågor så hänvisas det till Ålands Kraftnät Ab.
Jag tror att det är bra om man också inom förvaltningen har en kunskap, en kompetens och man skulle veta själv vad man håller på med, så
att man inte bara är i händerna på utomstående aktörer.
Efter mycket om och men och efter ett mail från mig så hörde man
faktiskt civilingenjör Bengt Lundin. Som jag konstaterade att ltl Gunell
sade, jag var ju inte med, så ställde tydligen inte ltl Sundblom några frågor överhuvudtaget. Varför gjorde han inte det? Ja, på grund av att han
redan hade bestämt sig, redan 2009 som vi fick höra förut.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack för den kängan! Jag ska säga precis som det är. I utskottet är det
viktigt att höra svaren oberoende av vem som ställer frågorna. Det är
svaren som man ska bilda sig en uppfattning om.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är givetvis sant. Jag blev ändå förvånad över en kommentar som jag
fick höra i förbifarten.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Folke Sjölund, replik

Herr talman! Ltl Anders Eriksson har förstås full rätt och frihet att ha
vilken åsikt som helst i den här frågan. Jag var med ganska mycket 2009
när den här frågan behandlades i finansutskottet. Jag bildade mig då en
väldigt klar uppfattning. Det utreddes, då fanns alla de olika alternativen
på bordet och det fanns utrett vilka effekter varje lösning hade, även de
här förbindelserna till Sverige. Min klara och bestämda uppfattning som
jag bildade mig då var att den bästa lösningen är kabel till Finland.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det respekterar jag givetvis. Vi gör ju alla våra egna bedömningar på basen av den fakta vi får. Det säger jag ingenting om. Jag kan inte heller
stå här, och det har jag aldrig sagt, och säga att alternativet som vi har
förespråkat till Sverige är absolut det bästa. Men det är så pass intressant att man borde titta på det med tanke på vad det handlar om i
pengar.
Sedan säger ltl Sjölund att alla alternativ fanns på bordet. Vi pratar
om över två år sedan. Det som händer med elförsörjningen till Hallstavik är någonting som har dykt upp här under våren. Jag tror att man ska
vara försiktig med att hugga den uppfattning som man fick för två år sedan i sten. Saker och ting har en benägenhet att ändra sig.
Ltl Folke Sjölund, replik

Herr talman! Det finns flera orsaker till varför alternativet till Sverige är
betydligt sämre än alternativet till Finland. En orsak är när det gäller
potentialen för att bygga ut vindkraften på Åland. Med nuvarande elnät
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och möjligheter så kan vi ungefär komma upp till en självförsörjningsgrad på 40 procent. Med Finlandskabeln utbyggd finns potential att till
och med börja exportera vindkraftel och det finns det inte med en växelströmsförbindelse till Hallstavik.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är en intressant replik. Jag vet ju också att det ligger mycket i det.
Samtidigt har man hävdat att det här inte handlar om att gynna vindkraften. Det handlar om att se till att det finns en tillräcklig reservkraft
för det åländska samhället. Det argumenterar man genomgående i
Ålandsdelegationen. Nog vet jag också att vindkraften ligger bakom, jag
vill också gynna vindkraften. Om vi kallar det för Hallstaviksprojektet så
innebär det att man kan använda den för att exportera vindkraft till Sverige. Vi vet ju vilka problem det finns att komma in i det finska stödsystemet. Det är ju en omöjlighet just på grund av att stödsystemet är
uppbyggt så att de som kommer in först får de högsta stöden, kickoff tariffer som det kallas, och det vill man inte från finsk sida att ska komma
ålänningarna till godo. Det är det enkla svaret på att man inte kommer
någon vart med den problematiken.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Olof Erland

Herr talman! Finansutskottet har satt en slutpunkt för den här långa processen genom att förorda den här framställningen om garantier. Jag har tidigare
ifrågasatt om det är så att vi på Åland inte klarar av att ta beslut om komplexa
problem. Nu så här i efterhand när allting förefaller vara klart så ser jag värdet av den här processen. Jag tycker att det är helt legitimt och berättigat att
man för in detta med Sverigekabeln om man är osäker och att man prövar
det. Man prövar det alternativet och man finner att det är ett alternativ som
inte är gångbart. Här har vi den generella problematiken att vi är beroende av
experter och sakkunniga. Jag sade förra gången att vi har 27 000 elingenjör
på Åland som alla har en åsikt. Det är naturligtvis en överdrift för här har lagtingets faktiskt prövat landskapsregeringens framställning och kommit fram
till genom hörande och beredning att det här det alternativ som finns. Man
kan naturligtvis säga att det finns ett politiskt intresse av att skapa osäkerhet,
skapa rädsla, att misstänkliggöra och att säga att det här är kanske inte så
bra, vi stöder det men det är mycket problem med det här. Det kan det möjligen vara men vi ska också utgå ifrån vad som är nödvändigt att göra när det
gäller reservkraften. Då kan ingen säga att det här är det bästa alternativet.
Man kommer fram till det genom att pröva det och det är det här alternativet
som är politiskt möjligt idag. Vill man se det här i ett större perspektiv så kan
man säga att vindkraften och reservkraften hänger ihop, fast då har vi ett dilemma. Motiveringen till ett extra anslag är reservkraften och inte vindkraften. Det politiska beslutet som togs 2003, när man satsade på vindkraft och
Båtskären och inte byggde kabeln då, det var för att man ville bygga upp
vindkraften för att sedan komma tillbaka med Finlandskabeln. Skulle vi ha
byggt en Finlandskabel då så hade den tekniska lösningen inte varit bra och
det hade antagligen varit svårt att få extra anslag eftersom Sverigekabeln ny-
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ligen hade finansierats med extra anslag. Det här är nu ett steg där man bestämmer sig hur man gör.
När det gäller detta med experter och teknik så är vi utlämnade till att anlita experter. Då anlitar man flera för att få andrahandsbedömningar. Det är
mycket vanligt att man gör så vid sådana här komplexa beslutsprocesser.
Den andra delen av det här är finansieringen. Där har det varit väldigt
märkliga turer, enligt mitt sätt att se. Man säger att Perämaa ska betala. Ja,
jag tror inte att han har 125 miljoner i plånboken. Man säger att konsumenterna inte ska betala. I dagens tidning läste jag att ltl Sundman sade att det
ska vara gratis infrastruktur. Oberoende av hur man ser på det här så kostar
det 125 miljoner, möjligen ner till 105 miljoner om man kan förhandla. Man
måste betala för dem som ska ta fram material och ska göra jobbet, de måste
få pengar någonstans ifrån. Kraftnät har inga pengar. Landskapet har egentligen inga pengar i grunden utan får skatter och inkomster från klumpsumman osv. De pengarna står ju varenda konsument och varenda skattebetalare
för. Så hur man än gör så är det skattebetalarna eller konsumenterna som betalar. Betalar skattebetalarna så betalar de rika mera, betalar elkonsumenterna så betalar storkonsumenterna mera och man har också olika tariffsteg.
Från första början har man sagt att det här blir 15 procent dyrare enligt
Kraftnäts beräkningar och då talade man om tariffavgifter, om jag har förstått
det rätt. Sedan har man dragit på avskrivningarna, sett på finansieringen, beräkningen, räntorna och lånemöjligheter och kommit ner till en betydligt
lägre summa. Men den summan ska oberoende betalas.
Det som är nytt här, som är en politisk kompromiss mellan regeringspartierna, det är genom att PAF-pengarna ökar så kan man använda dem för investeringar som man måste göra, t.ex. vid Gullåsen. På det sättet skapar man ett
utrymme i budgeten på 5 miljoner. Sedan har vi extra anslag på 50 miljoner.
Man måste komma ihåg att båda dessa summor ska notifieras till EU, vilket
är en process för sig.
Herr talman! När det gäller finansieringen så är det alltså ingenting märkligt från landskapsregeringens sida. Man har tagit steg för steg i den här processen och också förklarat att någon måste betala. Betalar man via skatt eller
betalar man via elavgifter så är det ändå de enskilda människorna som står
för det här.
Det är viktigt att skilja på två saker, vilket finansutskottets ordförande JanErik Mattsson påpekade, att Ålandsdelegationens värdering av det här projektets stöd var utifrån värdet på reservkraften. Därför att där har staten en
förpliktelse att gå in. Värdet var beräknat till 50 miljoner, där gick Ålandsdelegationen in. Sedan har det varit lite underförstått att man kanske inte ska
säga så mycket om vindkraften i det här sammanhanget, även om det för oss
är en viktig sak.
Man skapar nu ett system med förbindelse mellan Sverige, Åland och Finland. Det betyder att man kan balansera elnätet på ett bättre sätt. Det betyder
också att vi kan expandera vindkraften på ett sådant sätt att vi kan ha en stor
andel vindkraft eftersom vi kan balansera den mot andra system. Här skapas
det möjligheter av nödvändigheter. Möjligheter öppnar sig för utveckling av
grön energi på Åland och inkomster. De är svåra att beräkna därför att nästa
steg är att få inmatningstarifferna på plats. Här har vi en möjlighet att börja
göra upp strategin så att Åland blir mer och mer självförsörjande på grön
energi. Det är ett system som också möjliggör inmatning från mindre vind434

kraftverk, mikrovindkraftverk, som då kan balanseras på nätet på ett sådant
sätt att alla vinner på det.
Herr talman! När det gäller detta med extra anslag är det också viktigt att
dra den slutsatsen här, att när man i riket bedömer extra anslag så gör man
det utifrån vilket ansvarsförhållanden staten kan tänkas ha gentemot Åland
enligt självstyrelselagen. Det ska då vara sådana projekt som man inte kan
förväntas finansiera själv. Då har vi diskuterat skärgårdstrafiken som en helhetslösning med nya fartyg, traditionella och snabba fartyg och vägutbyggnad
i ett miljöperspektiv med nya miljövänliga system. Man kan dra lärdom av
det här att extra anslag är en möjlig finansieringsform för Åland.
Till slut, herr talman, finansutskottet har konvergerat till en enig lösning,
nästan helt och hållet. Det finns några missnöjesröster här i lagtinget. Till slut
blir det här ett projekt som Åland behöver, det är nödvändigt och det skapar
stora möjligheter som är beroende av oss själva.
Talmannen
Talmannen vill upplysa om att debatten fortsätter till cirka kl. 11.45 när vi gör paus för
lunch. Vi återupptar plenum kl. 12.30.
Ltl Danne Sundman

Talman! Man skulle önska att fram till dess kunde lagtingets bänkar vara
fyllda i detta viktiga ärende.
Herr talman! Jag är ingen expert på det här. Jag har bara studerat energiteknik och jobbat i de här företagen. Det jag har lärt mig i av min kunskap är
att man ska vara väldigt ödmjuk inför alla experters kunskaper. När man får
insikt i saker och ting så förstår man vilken liten insikt man har och så är det
för mig i det här ärendet.
Jag har ändå försökt, efter bästa förmåga, att engagera mig i den här frågan och se möjligheterna. Jag har också sett många problem och ser fortsättningsvis problem. Som jag sade i remissen så har det här skötts illa från regeringens sida. Från regeringens sida har inte varit det engagemang som man
skulle ha förväntat sig i beredningen av det här ärendet. Jag tycker att både
Ålands folk, vi här i lagtinget som deras representanter, och också i andra änden Kraftnäts styrelse och personal skulle ha varit förtjänt av en mer seriös
beredning.
Från obunden samlings sida har vi haft stora våndor med det här ärendet
och insett att det är så pass stora värden på spel så att man inte bara kan forcera igenom det och kommunicera så burdust som man gjorde i ett skede.
Därför ställde vi ett visst antal krav på hur det här ärendet ska baxas för att vi
ska kunna vara med på noterna. Vi krävde tio punkter och ungefär åtta punkter är uppfyllda. Det är två viktiga punkter som ändå inte kan uppfyllas till
den här tidpunkten. Det är gränstarifferna och vindkraftsstödet, som möjliggör vindkraftsatsningen. Jag har fått erfara vad som pågår i förhandlingsväg
och jag ser med tillförsikt fram emot att man verkligen baxar de två sakerna
också i hamn på ett eller annat sätt. Det finns goda möjligheter, särskilt när
det gäller gränstarifferna utgör kabeln ett argument åt rätt håll.
Talman! Nu kan man se det här på två sätt. Vi kan fortsätta, jag kan fortsätta att pottra, jag kunde pottra en kvart till. Men vi kan också se att vi nu
tillsammans har baxat det här någorlunda på rätt. Alla har gjort sin del, regeringspartierna, oppositionspartierna och finansutskottet och kommit till en
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acceptabel lösning. Jag väljer att se det på det här sättet, trots att det är 17
dagar kvar till valet, vilket verkar ha en stor inverkan på den förda politiken,
men inte för mig. Ska vi kunna ta ansvar för Åland så måste vi ta ansvaret om
det också är en dag, 100 dagar eller 1000 dagar kvar till valet. Det är nu agnarna skiljs från vetet när det gäller att ta ansvar för Åland.
När det gäller de enskilda partiernas agerande så tycker jag att Ålands
Framtid ändå ska kredit för att man verkligen har satt sig in i den här frågan.
Trots att Ålands Framtid är lagtingets minsta parti har man engagerat sig,
gjort utredningar, engagerat experter, hört sig för och tittat på alternativ.
Skulle alla mandat i lagtinget vara så ivriga som Ålands Framtid har varit så
skulle kanske vår specifika tyngd absolut bli större. Samtidigt borde man ju
inse från Ålands Framtids sida, när man ser att de utredningar som man gör
visar på att det nu föreslagna alternativet är rätt, att man inte borde trycka av
när bössan pekar mot foten. Det är bara en begäran till Ålands Framtid och ltl
Anders Eriksson.
Det här ärendet har varit svårt. Jag ska nu avslöja att det finns i ett skåp i
finansutskottet som innehåller en butelj med ädla drycker med en lapp där
det står; ”att användas enbart i extremt svåra stunder”. Vi har inte varit i den
här flaskan kan jag samtidigt lova. Men i det här ärendet har vi haft fram
flaskan och läst den här lappen. Så kan man symboliskt kategorisera det jobb
som finansutskottet har gjort som har vägt upp det jobb som inte har gjorts
tidigare. Man må säga vad man vill om det, det är allas vår uppgift att som
lagtingsledamöter göra jobbet. Vi brukar ofta bekymra oss över arbetsmängden i utskotten.
Ska vi baxa det här samhället vidare till självständighet, mera självstyrelse,
eller bara ta reda på det som vi redan har, vad än vårt slutmål är, så blir det
många sådana här extremt svåra stunder, som vi tillsammans måste lösa.
Jag hoppas att talmannen tillåter att jag ändå bemöter det alternativ som
Ålands Framtid har tagit fram. Som jag ser det så är det inte nu som beslutet
tas om att bygga en Finlandskabel. Beslutet togs 2006 av det bolag som enligt
lag ska ta de besluten, Kraftnät Åland. Lagtinget vidimerade det 2009 när
man tog beslut om att begära extra anslag. Det var då som alternativen skulle
ha varit fram, om de ska fram.
Alternativet med en till kabel till Sverige är på ett teoretiskt plan intressant
och det har engagerat Kraftnät och andra experter både då och nu. Man har
utvärderat huruvida det är ett alternativ också mot bakgrund av den här nya
stationen i Hallstavik, som var delvis känd, närmast i maskinärt plan känd år
2009. Nu är det mer konkret och nu har man börjat planeringen och miljötillståndsprocessen.
Det finns dock en rad argument mot det som gör att det i praktiken inte är
ett alternativ. För det första, den effektbrist som nu passligt nog är aktuell i
Sverige i och med kärnkraftverken som inte går. Nu har vi 20 grader en varm
höstkväll. Vid en situation med 20 minusgrader så då börjar det bli ont om
ström i Sverige. Vi kan inte räkna med att få effekt via de här kablarna det är
ju det absoluta huvudargumentet för att gå österut.
Rent tekniskt kan man alltid fördjupat sig i detaljer. Bara en sådan sak som
att dra en sjökabel, det är inte bara att fara ner till stranden och vinka på ett
kabelfartyg och säga; ”lägg kabeln här, jag har tittat på Google Earth var vi
kan dra kabeln.” Det måste göras noggranna bottenundersökningar. Själva
Ålands Hav är som ett salsgolv, där är det ingen konst att lägga en kabel var
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som helst, men stränderna är problematiska särskilt runt Åland och särskilt i
Eckerö. Stränderna är problematiska ur sin geografiska utformning, de är
också problematiska på det viset att det finns naturskyddsområden, man
måste ta hänsyn till ägo förhållanden, det finns farleder och det finns militära
intressen med mera. Det går inte bara att lägga en kabel där vi vill. Det ser
man också när man läser miljökonsekvensbedömningen för Finlandskabeln.
Det har varit en av enorm process att få tillstånd att få ett fönster längs med
botten där man får lägga kabeln.
När man bedömer riskscenario med en till anslutning till Sverige så får
man två parallella kablar. Det finns ett scenario där båda kablar kan ankras
av, om inte det fartyget som ankrar av det ena ankaret blir varnat före man
ankrar av det andra. Om man tittar tillbaka i historien så finns det sådana fall
där man kör långa vägar med ankare ute i isen när man inte vet om det och
man hinner inte varnas.
Man är också rent fysiskt mer eller mindre kopplad till samma ställe i det
svenska stamnätet. Man är beroende av att det finns effekt och funktionalitet
i nätet till den delen. Det ska sägas att det faktiskt är ett av Sveriges absolut
mest stabila ställe, nära Forsmark och Stockholm. Givetvis har svenskarna
sett till att det finns effekt där. Det kan uppstå en situation där det är en risk.
Även om man nu skulle få till den här kabeln på botten så blir den så lång
att det måste vara en likströmsförbindelse. Annars hamnar man på tekniska
svårigheter att få stabilitet i den om man lägger ut den som en fiolsträng. Det
måste vara en likströmsförbindelse, vilket innebär att den blir lite kortare
men i princip till samma kostnad, storleksordningen blir densamma. Och
lägg då till alla de här nackdelarna.
En ny växelströmskabel har inte heller den stabiliserande effekten på nätet
vid så kallad ö-drift som en likströmskabel har. En likströmskabel tillverkar
ny fräsch växelspänning i andra ändan och stabiliserar nätet och kan ta hand
om alla tänkbara belastningar som kommer sig av vindkraft, där inmatningen
ändrar. En likströmskabel kan ta hand om ett nätbortfall vid strömavbrott
och kan också ta hand om framtidens utmaningar i elnätet när man börjar
med så kallade intelligenta elnät, när man tillåter mikroproduktion hemma
hos de enskilda konsumenterna. Man ska komma ihåg varför det finns en
skepsis mot det på Åland, det är för att experterna vet att om vi tillåter sådant
så utsätter vi oss för en situation där vi kanske inte kan hantera elnätet. Att
hantera ett elnät och hålla stabilitet är ingen lätt utmaning. Det är heller inte
någon exakt vetenskap. Idag är det väldigt viktigt att spänningen och frekvensen är stabil för alla elektroniska apparater som är känsliga. Vi på Åland har
några av de främsta experterna i världen för man har lärt sig så mycket saker.
Återigen, jag vet att jag ska vara ödmjuk inför den kunskapen.
Det här är de huvudsakliga argumenten som gör att alternativet med en
Sverigekabel inte är ett alternativ. Skulle det vara ett alternativ och skulle det
har ändrat i och med Hallstavik så skulle givetvis Kraftnät ha backat från sin
ståndpunkt. Givetvis skulle experterna backa från sin ståndpunkt. Inte gör
man ju detta för att krackla med ålänningarna. Givetvis skulle man ha sagt;
”okej, nu har förutsättningarna ändrats så pass mycket att nu ändrar vi oss.
Nu bygger vi en till Sverigekabel”. Självklart är det så! Vi politiker sätter ofta
prestige i saker och ting, men det gör inte sakkunniga i den här branschen. De
tar sitt arbete på större allvar än så.
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Herr talman! Tiden går, men det gäller att passa på nu när valperioden
närmar sig sitt slut. Därför vill jag säga att ytterligare några saker.
Som framgår av finansutskottet betänkande, och som har framgått här tidigare, så har det bekymrat finansutskottet mycket nu i den här behandlingen
och tidigare hur detta påverkar prisbilden för de åländska konsumenterna.
Finansutskottet har gjort ingående beräkningar och jämförelser och satt sig
in i tariffsystemen osv. Finansutskottet har också tänkt på hur man ska kunna
lindra de här effekterna. Hur kan man göra det här på ett annat sätt så att
man kan få till den här kabeln utan att det innebär alltför stora kostnadsökningar för konsumenterna? Som det framgår av finansutskottets betänkande
så finns det nu ett värsta scenario som innebär i det allra värsta fall 7,2 procents höjning av elprisen vid högsta möjliga investeringskostnad och vid ute
blivna åtgärder. Det vet man med all säkerhet. Om investeringskostnaden
kommer ner, vilket är sannolikt idag utgående från marknadssituationen i
världen, och om man får bort gränstarifferna och om man får vindkraftsparken på plats, då är prisökningen i det här skedet 1,4 procent för konsumenterna.
Sedan har finansutskottet inte nöjt sig med det. Finansutskottet har också
skrivit att det är viktigt att den omtalade energikommissionen tillsätts och att
den också får i uppdrag att se över samarbetsmöjligheter mellan elbolagen, så
att man skulle kunna få bort ytterligare en procent. Då blir den här kabeln
gratis, om man pratar i busstrafiktermer. Den innebär inte någon kostnadsökning i det scenario för konsumenten, men gratis är ju kabeln ändå inte och
inte heller busstrafiken. Men då kommer man ner till en prisökningsnivå som
kan hanteras av marknaden. Förhoppningsvis kunde man komma ännu lägre
om man skulle få fram verkliga synergieffekter. Om vi skulle befolka Åland
idag och bygga upp vår organisation så skulle vi ha en betydligt billigare drift
av elnätet när det gäller distributionsbolagen som har dubbla funktioner.
Det som har bekymrat oss är dels konsumenterna, framförallt låginkomsttagarna som lever på marginalerna. Men kanske de allra viktigaste är de företag som är elintensiva. Chipsen är ett bra exempel på att om man inte är
kostnadseffektiv så är verkligheten väldigt hård. För Chipsen skulle en 15
procents elprishöjning vara en katastrof. Det kanske till och med skulle vara
så drastiskt att fabriken på sikt läggs ner. Men om vi kommer till en sådan
här prishöjning så kan det hanteras. Själva elenergipriset kommer att fluktuera innanför de här marginalerna. Det är kanske ett större problem för Chipsen och då kanske det är viktigt för Chipsen att få tillgång till lokalt producerad el med en stabil prisbild.
Då kommer jag in på det sista som jag ska säga. Det gäller den möjlighet
som den här kabeln medför att bygga vindkraft i östra skärgården. Vindkraftsparken kommer att bli, åtminstone början på, det här seklets viktigaste
miljö- och näringslivssatsning på Åland, om den blir av. Den är 100 megawatt, den skulle producera 300 gigawattimmar, mer än vad Åland förbrukar i
el idag. Investeringskostnaden skulle vara upp till 300 miljoner, den skulle ge
fyra till sex arbetsplatser, vindkraftsparken skulle spara in 400 000 ton koldioxidutsläpp, 4 000 ton Knox, kvävedioxider och 1500 svaveldioxider med
den är el mix som Åland använder. Det är en enorm satsning som möjliggörs.
Då ska man återigen vara ärlig och säga att till vissa delar så kunde vindkraftparken också möjliggöras med Ålands Framtids alternativ, men inte på
det här stället och inte på ett sådant ställe där det råder vindförhållanden.
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Rent el tekniskt kan det vara ett stort problem att bygga 100 megawatt till.
Nu får vi den vin-vin situationen att det möjliggörs en vindkraftpark som gör
elkostnaderna billigare för konsumenterna och framförallt elenergipris stabilitet för stora aktörer som satsar.
Sammantaget i denna extremt svåra stund, som det står på post-it-lappen
och konjaksflaskan i finansutskottet, så måste man nu inse att det valet som
vi har idag, herr talman, ska man säga ja eller nej till den här garantin. Även
om det är en extremt svår stund så måste vi idag säga ja till garantin och
önska lycka till med det här projektet.
Ltl Jan-Erik Mattsson, replik

Tack, herr talman! Jag måste begära replik på ltl Sundman och tacka
honom för ett konstruktivt anförande och även för hans konstruktiva
arbete i utskottet, till skillnad mot ltl Anders Erikssons uppfattning om
betänkandet.
När det gäller kabelalternativet så glömmer kanske ltl Sundman detta
med att få inmatning i det åländska nätet ifrån två håll. Det var även en
väldigt stor och stark ingrediens i sammanhanget.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Om man som utomstående läser finansutskottets betänkande så vet man inte allt vad som står mellan raderna. Enligt lagtingsordningen ska ett betänkande uppfattas kortfattat. Det här är ändå rätt
så utbroderat. Man har naturligtvis mera kunskap när man suttit och
hört alla diskussioner i finansutskottet. Det hade också ltl Anders Eriksson möjlighet till som ersättare i finansutskottet.
När det gäller kabelalternativet så nämnde jag att det skapar större
stabilitet i det åländska nätet. Det finns också andra nackdelar som jag
inte nämnde, t.ex. att svenska Kraftnät måste vara till hälften ägare för
att bygga en kabel. Det är ju förhandlingsfrågor men utgångspunkten är
så. Om man lyckas förhandla bort det är en annan sak.
Det finns alltid, vid en första anblick, problem och möjligheter och
sedan om man sorterar ut det så kommer man till ett alternativ och det
har man gjort.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Jag har fått lite den uppfattningen att de som kanske inte
riktigt vill sätta sig in i det här ärendet hänvisas till att besluten togs
2009, nu var man tillbaka till 2006 och fortsätter den här debatten så är
vi snart tillbaka till tiden när elen uppfanns. Ltl Sundman sade att han
hade en rad argument mot Hallstaviksalternativet. Det enda av de argumenten som radades upp, som faktiskt är tungt, är detta med effektbristen. Jag har inte lyckats utröna hur det kan komma sig att t.ex. Hallstaviks pappersbruk och andra storkonsumenter har en trygghet, men
när det gäller förbindelsen till Åland så har vi inte den tryggheten. Det
måste ju vara en avtalsfråga. Hur har man kunnat avtala på ett sådant
märkligt sätt?
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Sedan hade ltl Sundman en insändare i tidningen idag där det står;
”viktigt att hålla ner elpriset, kabeln ska vara gratis”. Vi var flera lagtingsledamöter som väntade med spänning på hur förklaringarna skulle
lyda för att kabel skulle vara gratis. Jag hoppas att han kan återkomma
till det.
Ltl Danne Sundman, replik

Talman! Det tyngsta argumentet mot en Sverigekabel är inte det som ltl
Anders Eriksson nämnde. Det tyngsta argumentet är de tekniska och
geologiska förhållandena som gör att det måste vara likströmskabeln
vilket medför att kostnadsstorleken är inte den som Ålands Framtid påstår. Kostnaden är i storlek med Finlandskabeln.
Jag vet inte vad ltl Eriksson gjorde men om han skulle ha lyssnat på
mitt anförande så förklarade jag ju mycket noga vad jag menade med
gratis; i busstrafiktermer när det gäller gratis. Det var lite spring här till
podiet men nog tror jag att ltl Eriksson hörde när jag förklarade hur
man kan få ner kostnadsökningen till noll med rätta politiska åtgärder.
Det krävs att man driver en viss politik och sätter sig in i ärenden och
bereder saker och ting inför lagtinget. Då kan man baxa det här på ett
sådant sätt.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är riktigt. Utgår vi ifrån att vi ska ha en likströmsförbindelse till Sverige så då är kostnaderna desamma, och det har jag heller aldrig förnekat. Däremot är det många som pekar på att möjligheten de facto finns
till en växelströmsförbindelse.
Detta med att kabeln skulle vara gratis, om jag förstod det rätt så var
det precis samma argumentation som finns i framställningen och som
finansutskottet har skrivit; om man lyckas få bort gränstarifferna och
om man lyckas expandera vindkraften osv. Jag konstaterar att ltl Sundman ägnar sig åt samma typ av önsketänkande som man har gjort i
framställningen. Det förvånar mig.
Ltl Danne Sundman, replik

Talman! Med om på plats–gratis. Utan om på plats–5,65 procents höjning troligen, precis som jag sade i mitt anförande. För att kabeln överhuvudtaget inte ska innebära någon kostnadsökning så måste vissa saker falla på plats. Det kan vi inte med all säkerhet säga, men vissa av
dem kan vi med stor sannolikhet säga och vissa med lite mindre sannolikhet.
Om vi driver politik på det sätt som Ålands Framtid har gjort i det här
fallet och engagerar oss, tar reda på saker och ting och när vi vet att vi
har fel så backar vi från det och när vi vet att vi har rätt så går vidare, då
kan vi lyckas. I mitt anförande var jag delvis kritisk till ståndpunkten
från Ålands Framtid men inte till deras arbetssätt. Kom ihåg det! Det
ska man all eloge för. Men när man ser att man är på vills, då tycker jag
att man ska erkänna det, vilket jag vet att Ålands Framtid är eftersom
flera experter har upplyst dem om att det blir en likströmskabel och inte
en växelströmskabel.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, herr talman! Jag vill tacka ltl Sundman för att han via sitt inlägg
nu har undanröjt de sista små tvivel som jag har haft om det förslag,
som vi har på bordet att ta ställning till lite senare idag, att det förslaget
är det enda vettiga. Jag kan intyga för ledamoten att vi har tagit specifikationslistan som ledamoten har presenterat i den här sakfrågan på
största allvar. Det har visat sig att de har stämts till punkt och pricka,
dvs. hur den här frågan bör hanteras.
Jag vill bara avsluta med att säga att för mig personligen så tror jag
att ltl Sundman är en av få politiker som man skulle kunna tänka sig representera det politiska systemet i en framtida energikommission.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Man kan se det här ärendet på två sätt. Ser man det på det
andra sättet så är detta ett skolexempel på hur parlamentarismen fungerar när den fungerar som allra bäst. När man tillsammans från oppositionen ger regeringen på pälsen, man kommer med alternativ, regeringen
tar åt sig av de alternativen och ändrar sig, man jobbar mera och man
jobbar på ett annat sätt och så blir det till slut så bra som det kan bli. Då
fungerar parlamentarismen, vilket den har gjort i det här fallet. Även om
det har varit hårda ord och kritik från det ena hållet till det andra och finansutskottet har jobbat alltför mycket, så har ändå det system som vi
är satta att förvalta fungerat. De flesta av oss har skrivit på ett papper att
vi är beredda att fortsätta att förvalta.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Runar Karlsson

Herr talman! Det mesta börjar väl bli sagt i det här ärendet. Jag vill ändå
blicka tillbaka i tiden till när jag själv var energiansvarig i landskapsregeringen för cirka tio år sedan. Redan då började man bereda det här ärendet, att
man borde bygga en ny kabel till Åland, en så kallad Finlandskabel. Man
valde då som steg ett att bygga en gasturbin på 25 megawatt, som nu kommer
att bli kvar som en form av backup, trots att man bygger Finlandskabeln.
De som kritiserar att inte det här har bearbetats och jobbats med så har fel.
Det har jobbats med det här projektet rent politiskt och även Kraftnät och
tjänstemän här i huset har hållit på med det här projektet i tio år. De har
kommit fram till att det bör vara en kabel av den här storleken och att det ska
vara en likströmskabel.
Jag råkade härom dagen städa hemma i mina papper och hittade faktiskt
ett papper från den tiden när jag själv var med och skrev. Landskapregeringen sade då att år 2017 skulle en Finlandskabel av den här digniteten vara en
lämplig tidpunkt att vara klar. Nu har vi snart 2012 och kabeln är kanske klarar runt 2015, så det blir ungefär två tidigare än vad man räknade. Jag vill påstå att den politiska kretsen, Kraftnät och andra var rätt ute, fast i och för sig
var Kraftnät kanske lite otåliga och ville ha kabeln tidigare. Men så är det när
det är på deras ansvar, vilket jag har förståelse för. Rent politiskt så måste
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man säga att det här verkligen har diskuterats för länge, länge sedan men inte
så här är intensivt förstås. Men det har funnits med i planerna och det fanns
också med i energiplanen som gjordes för tio år sedan. Med detta kan man
säga att man visste vad man gjorde då, liksom nu.
Därför tycker jag och centerpartiet att det är dags nu att slå i gång det här
projektet när vi vet att vi har fått extra anslag. Vi vet att nästa vecka kommer
det att bli en presidentföredragning om de här pengarna. Finansministeriet
har aviserat att ta upp de här pengarna under en treårsperiod i riksbudgeten
2012-2014. Det är ju i hamn. Klubbar vi det här, vilket vi säkert gör enhälligt,
så blir det här projektet av, till säkerhet och gagn både för industrin och för
konsumenterna.
Sedan lite kort om priset. Vi vet idag, grovt räknat, att priset är uppdelat i
1/3 elpris, 1/3 skatt och 1/3 överföringar. Det är inte exakt så, men grovt kan
man säga så. Skatten kan vi ju inte påverka och vi kan heller inte påverka elpriset. Det är marknadskrafterna som styr. Det är överföringspriset som vi
kan påverka. Överföringspriset ligger på drygt 1/3, kanske runt 40 procent av
konsumentpriset. Man har redan lindrat kostnadstrycket med den här kabeln. Skulle vi dessutom ha en energikommission, som man i och för sig har
stor tilltro till, så kommer man en bit på vägen. Jag tycker att man från politikerhåll borde sätta en prisgaranti för konsumenterna och industrin på Åland
så att priset inte får bli högre än vad det är idag, helst lite lägre på sikt. Det
blir säkert lite högre i början men på sikt borde man få ner priset. Det finns
säkert möjligheter, men inte är det lätt.
När vi är inne på pengar så pratar man om problematiken med Chipsen.
Det är också lite överdrivet. Vi vet att elkostnaderna för Chipsen är 100 000
euro. En höjning på 5 procent är 5 000 till per år för dem. Jag vet att de hellre
prioriterar en trygghet och att de verkligen får el, även under ett avbrott under kall tid, det är mycket mera värt för dem än den här prishöjningen. Naturligtvis vill Chipsen också ha så lågt pris som möjligt, helst både och. Men
får de prioritera så prioriterar de hellre tryggheten än den här lilla höjningen.
Så är det också med andra industrier och näringsliv på Åland. Konsumenterna kan väl i värsta fall hanka sig fram, men det är även problem för dem.
Med det vill jag säga att jag och centerpartiet stöder det här projektet efter
tio års politiskt beredning.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Hur kan det vara möjligt att sätta ett garantipris på en EUreglerad fri marknad?
Ltl Runar Karlsson, replik

Herr talman! V vet idag att vi har begärt extra anslag och fått det på 50
miljoner. Det är en form av en hjälp till en prisgaranti. Man aviserar 5
miljoner till, det är också en grej. Energikommissionen kan gå in och
göra praktiska grejer. Inte kan man garantera men som politiker måste
man alltid ha en målsättning, man säger att priset på sikt inte får vara
högre än det är nu. Sedan måste man gå ner och titta var verktygen
finns. Det är så som jag resonerar som politiker. Ofta lyckas man, men
ibland lyckas man inte. Inte kan man ju skriva in en prisgaranti i lag, det
var inte det som jag menade, utan det är en politisk viljeyttring att man
borde få ner priset. Det är för dyrt idag.
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Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Då förstår jag lite bättre. Jag kan garantera att jag försöker
få ner priset på el.
Ltl Runar Karlsson, replik

Tack, då är vi två.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Lagtinget ajournerar sig nu och återupptar sitt arbete kl. 12.30.
Omröstningen blir knappast före kl. 13.00 med tanke på hur talarlistan ser ut.
Talmannen
Plenum fortsätter.
Ltl Fredrik Karlström

Herr talman! Det är fem lagtingsledamöter närvarande i lagtingssalen. Det
här är en fråga som får mig att få lite huvudbry. Nu är det sju ledamöter i salen.
År 2003 föreslogs undertecknad och flera i obunden samling att man inte
skulle satsa på en utbyggnad i Tingsbacka för 15,5 miljoner euro. Vi ansåg att
det klokaste att göra var att skaffa en kabel raka vägen till Finland. Det skulle
finnas väldigt många fördelar med det. Detta argumenterade vi för länge och
mycket men majoriteten valde att rösta ner det och säga nej; ”reservkraftanläggning Tingsbacka är det bästa vi kan göra”. Av den satsningen i Tingsbacka, som stod klar 2006, på 15,5 miljoner betalade skattebetalarna 40 procent och elförbrukarna betalade 10 miljoner euro. Det var den reservkraftlösningen som man tog 2006. Vi hade en debatt 2003 där det här diskuterades
och vårt förslag röstades ner och man gick in för Tingsbacka.
Nästa gång som jag hade möjligheten att prata om reservkraft och elkraft
på Åland var i november 2009. Före det kan jag inte minnas att vi skulle ha
haft upp det här till diskussion eller till debatt i lagtinget.
I november 2009 kom det nästan från en klarblå himmel ett förslag från
landskapsregeringen i enda behandling att man skulle begära 60 procent av
125 miljoner euro från finska staten för att man ville ha en kabel till Finland.
Det ärendet var upp i slutet av någon session innan vi hade uppehåll. Det var
en ganska opasslig tid som vi hade den behandlingen, tyckte jag. Det var som
sagt i enda behandling. Jag var en av de få som gick upp i talarstolen då och
var lite skeptisk. De flesta sade inte så mycket, inte heller ltl Anders Eriksson,
om jag minns rätt. Han var också ganska tyst då. Jag ifrågasatte om det faktiskt verkligen var klokt. Att vi ska satsa så mycket pengar, av både de finska
skattebetalarnas pengar och våra egna pengar på något som vi inte riktigt vet
att är den absolut effektivaste och bästa vägen att gå. Utanför salen och runtomkring i salen så sade man till mig att det här var bara en fråga som vi
skickar till Ålandsdelegationen. De får avgöra om vi eventuellt ska få något
stöd eller inte. Sedan kan vi ta beslut om vi ska bygga en kabel.
Man ska inte komma och säga att det här beslutet var taget redan 2009.
För så var det inte. Jag ångrar, och jag ångrade då också dagen efter, att jag
inte lade ett motförslag så att man kunde få rösta så att man i alla fall skulle
ha sett att det fanns olika åsikter angående om detta var rätt väg att gå. Jag
lade inget motförslag men jag litade på mina kolleger i salen som sade att det
här bara var en fråga och vi ville veta om vi får 60 procent av 125 miljoner
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euro för den här kabeln. Då tänkte jag att låt gå då: Vi får väl höra vad
Ålandsdelegationen säger. Det var inte säkert att de skulle tycka att finska
skattebetalare skulle betala en så stor del av reservkraftskabeln. Det var år
2009.
Nu har vi kommit fram till sista plenum för den här lagtingssessionen. Vi
behandlar ärendet i enda behandling, en fråga som är så stor är att den förra
största investeringen som gjordes på Åland var Bomarsund, det är samma
storleksklass. Det här är i hästvägar den största investeringen som vi har gjort
och kommer förmodligen att göra under en lång tid framöver. Det ska bara
nu tvingas genom, fort nu, det ska inte ifrågasättas och det ska gå igenom för
nu är det viktigt. Annars kommer vi att vara utan ström i 100dagar om Sverigekabeln går av och folk kommer att ligga på snödrivorna frysa. Jag tror inte
riktigt att det är så.
Varför har det här ärendet hanterats så otroligt dåligt? Det är en av mina
frågor som jag har. Det är världsrekord i dålig hantering när det gäller att
kommunicera ut ett ärende till ålänningarna och även till lagtingsledamöterna.
Först kostar kabeln 125 miljoner euro. Finska staten ska betala 60 procent.
Ålandsdelegationen säger nej, finska staten betalar 40 procent, max 50 000
miljoner. Så har centern och liberalerna ett möte efter att man i massmedia
har fått höra att det kommer att kosta 125 miljoner, det kommer att vara en
prisökning på 15 procent och sedan börjar det närma sig val. Man inser att
det här kanske inte riktigt är lämpligt att göra nu. Centern och liberalerna
måste ha krismöte, vilket man har. När mötet är färdigt, ja, då kostar kabeln
105 miljoner euro och kabeln kommer att kosta max 5 procent i prisökning på
elpriset.
Det här sättet att hantera en fråga ökar inte förtroende för oss politiker hos
befolkningen. Folket undrar vad vi håller på med. Först kostar kabeln 125
miljoner euro och den här frågan har utretts länge. Vi fick höra av ltl Runar
Karlsson att detta har utretts i tio år. Inte har detta utretts i tio år? För tio år
sedan hade vi 2001. År 2003 beslöt majoriteten om Tingsbacka, när oppositionen ville en kabel till Finland. Då hade man redan utrett detta i två år då?
Jag tycker det är underligt.
Det här är en fråga som jag tycker att är väldigt stor och viktig. Jag har varit positiv till en kabel till Finland ända sedan 2003. Men sättet som det har
hanterats på är under all kritik.
Så står vi nu här, fem i tolv, näst sista plenum innan det här lagtinget ska
gå hem. Vem vet hur nästa lagting ser ut. I förra valet byttes ungefär 50 procent av oss ut. Kanske det blir så nu också, hälften av oss sitter kvar och hälften av oss sitter inte kvar.
Jag anser att det är fel att ta Ålands största investering, genom tiderna, på
sista plenumet i det sista lagtinget och lämna över hela ansvaret till nästa lagting som ska leva upp till finansieringen och alla de problem som vi kommer
att få med finanserna framöver.
Vad jag skulle vilja göra, och det som vi skrev en insändare i tidningen om,
är att trycka på paus. Det är en viktig fråga. För mig är den här frågan för viktig för att bara stressas igenom. Jag måste också säga ärligt att jag förmodligen inte har lika mycket kunskap och information i det här ärendet som finansutskottet och som ltl Danne Sundman i mitt eget parti har. Men personligen har jag en magkänsla som jag har lärt mig, efter mina snart 40 år på
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jorden, att varje gång som jag har gått emot den magkänslan så har jag ångrat
mig efteråt. Det är underligt hur magkänslan har dykt upp de senaste dagarna
angående den här frågan. Det känns inte bra, det känns verkligen inte bra!
Det finns för mycket som är diffust, så mycket som är i sista minuten och så
mycket som ska tvingas genom. Det finns så många argument som inte håller.
Ltl Anders Eriksson blev rädd men jag blir frustrerad och också lite skakig
över den här frågan.
125 miljoner blev 105 miljoner. Jag frågade för några veckor sedan varför
det var så bråttom och varför vi inte kunde avvakta lite. Om två veckor är det
val. Låt nästa lagting, som ska sitta fyra år åtminstone, få vara med och besluta om den här frågan. Varför är det så bråttom? Svaret var ungefär; ”man
har förhandlat, man har offerter och de kommer inte att gälla länge och det
kommer att bli mycket dyrare.” Vadå mycket dyrare och man har offerter?
Personligen har jag inte sett någon av de här offerterna. Jag vet inte vad det
står i avtalen. Men jag vet att vi mot en finansproblematik i världen som betyder att den som har pengar är kung. Om man vill köpa någonting så är det
köparens marknad. Det är inte säljarens marknad nu som det var före 2008.
Jag tittade på aluminiumpriset nu när jag satt här i salen. I maj var aluminiumpriset 2 800 dollar per ton. Nu ligger priset på 2 200 dollar per ton. Alla
experter tror att marknadspriserna på råvaror kommer att sjunka. Mycket tyder på det med tanke på den oro som vi har på finansmarknaden. Jag kan
inte förstå vad några veckor till skulle spela för roll? Jag tycker det är en för
stor fråga för att, fem i tolv under sista plenum och under sista sessionen för
det här lagtinget, trycka igenom ett beslut som vi inte vet var det kommer att
sluta och hur mycket det kommer att kosta.
105 miljoner till 125 miljoner säger finansutskottet i betänkande och det
säger finansutskottets ordförande.
Jag håller med när ltl Anders Eriksson säger att många av landskapets projekt inte brukar hålla sig inom budgeter och kalkyler. Det finns säkert exempel som gör det, vilket minister Katrin Sjögren nämnde. Men det finns också
otaliga exempel på när det inte har fungerat, exempelvis KK-huset, som jag
inte kan låta bli att nämna. Process med KK-huset höll vi kanske på att diskutera i den här salen tio år. Det var en investering som började på 75 miljoner
mark, 12 miljoner euro skulle KK-huset kosta. Den investeringen har vi diskuterat i tio år! Den här kabeln har varit uppe två gånger i plenum. En gång i
enda behandling som gällde om vi skulle skicka frågan till Ålandsdelegationen och sedan idag. 125 miljoner euro!
KK-huset skulle kosta max kosta 12 miljoner euro. Sedan debatterade vi
några år och så visade sig att huset förmodligen skulle bli lite dyrare. Det pågick diskussioner länge. Jag brukar ofta använda ltl Runar Karlsson som exempel, han stod i talarstolen och med bestämdhet sade han; ”okej, vi går med
på det, det är en viktig infrastrukturell satsning, 15 miljoner euro, inte en cent
mer! Inte en cent mera, säger Runar Karlsson i talarstolen. När huset stod
färdigt på plats kostade det 17,8 miljoner. Det är 41 procent mera än beräknat
när projektet drog igång tio år tidigare. KK-huset blev 41 procent dyrare!
Nu säger man att det absolut inte kommer att bli mer än 125 miljoner euro,
snarare 105 miljoner euro. Någonstans mellan 105 miljoner och 125 miljoner.
Jag tycker att man bör ta 125 miljoner, inte en cent mer, och i värsta fall sätter vi på 41 procent så kommer vi upp till 176 miljoner. Det är ett elakt sätt att
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rätt att räkna. Men tittar om vi tillbaka på historien så har det gått på det viset tidigare.
Jag säger inte att vi inte behöver ha en Finlandskabel. Jag har sedan 2003
trott att det är den enda vägen vi på sikt kan gå. Jag tyckte att det var dumt
att gå in och investera i Tingsbacka. Men den här hanteringen känns fel. I
min maggrop kommer jag inte att kunna sova gott om nätterna om jag inte
ifrågasätter hur hanteringen av det här ärendet har gått till.
Det är val om några veckor. Det viktigaste för mig är att det nytillträdda
lagtinget måste få vara med och säga sitt i den här frågan.
Herr talman! Mitt förslag i det här ärendet är att vi bordlägger det. Det kan
inte spela någon roll för några veckor. Vi bordlägger ärendet till den 3 november. Nästa lagting får ta upp det här ärendet och debattera och diskutera
det. Det kan hända att hälften av oss eller flera är bortbytta och de nya kanske
tycker annorlunda.
Det finns många öppna frågor som bl.a. ltl Anders Eriksson också tog upp.
Det gäller inmatningstarifferna och gränsproblematiken som vi hörde att
man jobbar på. Man vill förmodligen snart ha en lösning på det. Den 3 november kanske regeringen har förhandlat klart så vet vi svaret på de frågorna.
Jag föreslår att ärendet bordläggs till den 3 november. Jag förstår inte varför det här ärendet nu ska tvingas igenom med kabeln runt halsen och vi har
inte något annat alternativ än att godkänna. Jag tror att vi har flera alternativ.
Jag tror också att möjligheterna finns när det gäller en ny förhandlingsrunda.
Aluminiumpriserna har konstant gått ner de senaste månaderna och priserna
kommer fortsättningsvis att gå ner. Möjligheten skulle då finnas att man kan
titta på det här ärendet en gång till och utreda absolut varenda tänkbara alternativ som finns.
Det här ärendet känns verkligen som om man silar mygg och sväljer elefanter. Vi kan debattera frågor som är små och obetydliga i dagar men när det
kommer till den största investeringen någonsin så ska den tvingas genom på
två stycken enda behandlingar. Jag undrar egentligen hur många av oss här i
salen som har den informationen, kunskapen och kompetensen som krävs för
att ta det här beslutet. Jag känner att jag tyvärr inte har det. Jag har för dålig
teknisk kunskap i de här frågorna. Jag skulle vilja veta mera. Jag skulle vilja
ha mera information. Jag håller med om att jag kanske borde ha varit skyldig
att ta reda på mera. Tiden har varit knapp för alla de senaste månaderna
mycket tack vare valet och det gör mig också extra skeptisk till varför man
tvingar igenom det här beslutet just nu. Man vet att det här lagtinget har annat att göra. Den största investeringen borde inte gå igenom på två plenum.
På förra plenumet diskuterade vi det här ärendet i 1 1/2 timme kanske och nu
har vi hållit och diskuterat det i 2 timmar.
Herr talman! Återigen, den 3 november, tack för mig.
Talmannen
För ordningens skull måste talmannen meddela att ett sådant förslag inte går att lägga
eftersom alla ärenden som inte är slutbehandlade här i lagtinget per den sista oktober
förfaller. Så ett sådant förslag kan inte upptas.
Ltl Fredrik Karlström

Då ändrar jag bordläggningen till den 31 oktober när vi har vårt avslutningsplenum. Det har vi möjlighet att göra. Då får vi ännu några veckor på oss och
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landskapsregeringen kan komma med klargjorda beslut om inmatningstariffer och gränstariffen, om de är lösta. Den 31 oktober vet vi alla också hur
nästa lagting ser ut.
Ltl Jan-Erik Mattsson, replik

Herr talman! Ltl Karlström du har vaknat lite för sent för att vara tidigt
ute. Vi andra har hunnit med och vi har jobbat på i finansutskottet så
mycket vi kan. Din partikollega har skött sig alldeles utomordentligt. Att
komma in i den här sena timmen och föreslå det här så det tycker jag
nog att ltl Karlström borde analysera effekten av. Det är ganska viktigt.
Angående att alla landskapets tidigare finansieringar har blivit dubbelt dyrare så den senaste Sverigekabeln blev faktiskt bara halva priset
mot vad kabeln var kalkylerad till i lagtingsbehandlingen.
Nästa lagting kommer slutgiltigt att ta det budgetbeslut som ligger till
grund för byggandet av kabeln.
Ltl Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Vaknat för sent? Redan 2009 när det här var uppe förra
gången så ifrågasatte jag alla de här punkterna. Det här är min andra
möjlighet i den här salen att stiga upp tidigt då eller för sent? Den kunskap och vetskap som jag har idag och den känslan som jag har i magen
om hur det här ärendet har hanterats så har jag svårt att säga ja. kabeln
skulle kosta 125 miljoner euro och efter ett möte med centern och liberalerna så blev kabeln att kosta 105 miljoner men ingen vet riktigt vad kabeln kommer att kosta. Med min erfarenhet av alla landskapets projekt
så har jag svårt att säga ja och sova gott om natten. Jag vill bordlägga
ärendet till den 31 oktober.
När det gäller att Sverigekabeln eventuellt blev billigare än planerat
så är det väl bara att gratulera. Man kan också fundera på när den måste
bytas ut? Vilken kostnad kommer det att innebära för elkonsumenterna?
Det är också en fråga som man kanske borde analysera lite mera i den
här stora ekonomiska frågan.
Ltl Jan-Erik Mattsson, replik

Herr talman! Det är nog mycket som skulle behöva utredas. Jag tycker
nog att ltl Karlström borde tänka sig för vilken konsekvens hans förslag
att skjuta upp hela ärendet innebär. Den 7 oktober ska presidenten stadfästa dessa 50 miljoner. Jag tror inte att finansministeriet kommer att
föredra det för stadfästelse om lagtinget i det här skedet inte är kapabel
att säga ja.
När det gäller bordläggningstiden så föreslår jag att bordläggning sker
till nästa plenum idag.
Talmannen
Förslag om bordläggning kan inte göras i replik. För att en bordläggning ska bli aktuell
så måste bordläggningen först vinna ett understöd.
Ltl Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Återigen, hanteringen av det här ärendet. Varför sitter vi i
den här salen då? Varför håller vi på att diskutera de här frågorna om
det redan är bestämt hur det ska gå till? För den 7 oktober tänker Finlands president ta ett beslut. Hon får väl vänta på vad Ålands lagting har
447

sagt först i alla fall. Om konsekvenserna att vi väntar två-tre veckor till
skulle bli så fruktansvärda som ltl Jan-Erik Mattsson får det att låta, så
det tror jag inte. Vad ska jag lägga upp för bevis för det? Vad vill ltl JanErik Mattsson ha för bevis för att det inte kommer att bli svält, katastrof
och död om vi väntar två-tre veckor till? Jag tror inte att det blir det.
Den här frågan brinner inte i knutarna på det sätt som majoritetspartierna verkligen vill få det att låta. Om det hade varit en så otroligt viktig
fråga, där man ville ha alla korten på borden, hur har man då lyckats få
det här beslutet tills idag? Varför har man inte kommit med det här
ärendet tidigare? Hanteringen av det här ärendet är under all kritik.
Som jag ser det har förtroende för politikerna i den här salen inte ökat
med hanteringen av det här ärendet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Runar Karlsson, replik

Herr talman! Någon gång måste man sätta ner foten även i ett sådant
här stort ärende.
Jag vill också igen påminna om att i början på 2000-talet så gjordes
det en energiplan som lämnades som ett meddelande till lagtinget. Där
sade man bl.a. att man skulle bygga Tingsbacka, vilket man gjorde. Man
sade att man skulle gradera upp Sverigekabeln från 60 megawatt till 80
megawatt, vilket är gjort. Man sade att man skulle bygga en Finlandskabel till omkring år 2017, nu ligger vi på 2015, vilket antagligen också blir
gjort. I planen fanns också en energiförbrukningsprognos som visade
hur prognosen såg ut. I planen visades det också på hur gammal den befintliga reservkraften var och att den måste fasas ut, vilket den kommer
att göra. Det här projektet har verkligen processats i Kraftnät, hos politiker och hos tjänstemän under tio års tid. Så nog är det väl dags att säga
ja till projektet nu?
Ltl Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Nej, jag känner att jag inte är beredd att säga ja idag. Jag
har min magkänsla och 9 § lagtingsordningen att gå efter. Det känns fel.
Dokumentet som ltl Runar Karlsson hänvisade till från år 2000 var
jag inte med och tog. Däremot försökte jag tänka i nya banor år 2003
genom att säga att vi skulle ta en kabel direkt. Men de partier som satt i
landskapsregeringen då tyckte inte det. De tyckte att man skulle satsa 15
miljoner euro i Tingsbacka. Om vi är ärliga så här i efterhand så kan vi
konstatera att det projektet inte har varit så jättelyckat. För elkonsumenterna kostade det 10 miljoner euro och skattebetalarna betalade 40
procent av 15,5 miljoner.
Ltl Runar Karlsson, replik

Det senaste stämmer ju inte. 25 megawatt i Tingsbacka måste vi ha ändå
som backup till Sverigekabeln fast vi bygger en Finlandskabel. Gasturbinen i Tingsbacka är inte onödig. Det var ett led i processen där man diskuterade vad som var bäst.
Ltl Karström säger att det inte brinner i knutarna. Om Karlströms
förslag går igenom så förlorar vi 50 miljoner från staten. Då förfaller det
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här. Precis som finansutskottets ordförande sade så görs det en presidentföredragning den 7 oktober. Det kommer inte att göras om lagtinget
bordlägger det här ärendet såsom Karlström vill. Karlströms förslag betyder att skattebetalarna på Åland får betala 50 miljoner euro. Det är
inte jag beredd att betala och gå med på.
Ltl Fredrik Karlström, replik

Ja, inte betyder ju Karlströms förslag att skattebetalarna och elkonsumenterna på Åland ska betala 50 miljoner till. Ja, säger ltl Runar Karlsson. Så Ålandsdelegationens beslut gäller inte längre? Ålandsdelegationen kommer att tycka annorlunda då? Varför skulle det vara på det viset? Det kan hända att projektet skjuts fram några veckor och det ger oss
och framförallt nästa lagting möjlighet att få vara med att ta det här beslutet. Nästa lagting kommer annars att få höra; ”förra lagtinget tog i
november 2009 ett beslut och skickade det till Ålandsdelegationen och
den 30 september 2011 tog de ett beslut att godkänna garantin. Ni har
inget annat att göra än att godkänna detta i budgeten”. Jag tycker att det
känns fel. Nästa lagting borde få vara med om det här stora historiska
beslutet. Som sagt, hälften av oss kanske inte sitter här om två veckor.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag har samma uppfattning som ltl Karlström när det gäller vad som sades och inte sades år 2009. De flesta försöker nu påvisa att beslutet togs
då, så det är ingenting som man kan säga. De obundnas gruppledare
Danne Sundman sade att det rentav var år 2006 som besluten togs. När
jag tittade genom debatten så var det en väldigt, väldigt kort debatt just
med tanke på att det bara var en anhållan till Ålandsdelegationen. Men
så här har det gått förut och så håller det på att gå igen. Det överhuvudtaget en konstig debatt, det är väldigt mycket prestige i debatten och de
som är för så är konstruktiva och de som är emot så är oseriösa. Jag ska
vara försiktig med att betygsätta Karlström så att jag inte hamnar in i
samma fålla.
Jag tycker personligen att det är civilkurage att man vågar ifrågasätta
något som det är ett sådant massivt tryck bakom. Jag uppmanar Karlström, som entreprenör, gå på magkänslan! Magkänslan leder oftast
rätt. Jag har precis samma magkänsla själv därför känns det här inte bra
alls.
Ltl Fredrik Karlström, replik

Tack, herr talman! Jag har två gånger i mitt liv gått emot magkänslan.
Båda gångerna har beslutet som jag har tagit blivit katastrofala. Annars
har jag försökt följa magkänslan. Mycket beroende på att jag har för lite
kunskap och jag har för dålig kompetens i det här ärendet så säger magkänslan; ”nej, Fredrik 125 miljoner kan du inte redan nu säga ja till utan
att du får alla korten på bordet och utrett alla eventuella tänkbara möjligheter. Varför har man inte skickat en remissförfrågan till näringslivet
och till elkonsumenterna? Vill de ha det här alternativet eller finns det
något annat alternativ som skulle kunna fungera?
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Ltl Anders Eriksson, replik

Man ser ju på de repliker som har varit och de som kommer att komma
att det nu är ltl Karlströms tur att bli strykpojke i den här debatten. Jag
har haft den rollen tidigare. Vi får höra att 50 miljoner kommer att gå
upp i rök.
Jag har aviserat att jag kommer att föreslå ett förkastande av den här
framställningen. Det skulle i så fall vara första gången som jag skulle
anmäla avvikande åsikt i lagtingsprotokollet, vilket jag har tänkt göra.
Det är en jätteinvestering. Vi bör alla vara konstruktiva och ta Karlströms förslag om bordläggning på allvar eller ajournera lagtinget så att
vi får prata ihop oss. Jag sade redan i augusti åt ledningen för Kraftnät
Åland att de skulle ordna en ordentlig debatt för lagtinget så att alla
skulle få veta vad det här handlar om. Men, nej det gick inte att få till
stånd det, utan det här ska genom på det sätt som det är föreslaget.
Ltl Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Det är egentligen det som är mitt dilemma. Hanteringen
av ärendet genom lagtinget känns fel. Det är för stor investering för att
sätta en gummistämpel på och inte ha något alternativ. Bordlägg det här
ärendet till den 31 oktober så tror jag att det mesta är löst och att det nya
lagtinget kommer att tycka som majoriteten.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Jan Salmén, replik

Herr talman! Jag ska inte hacka så mycket på ltl Karlström. Jag måste
ge honom rätt i att det har varit stressigt nu i sluttampen med det här
förslaget. Jag skulle gärna ha sett att det här ärendet skulle ha varit på
bordet när vi kom i höstas. Så att det hade varit klart då och att det hade
var en ordentlig debatt. Vi måste vi erkänna att hela debatten blev lite
avhuggen.
Just detta med 105 miljoner och 125 miljoner tycker jag att var lite
olyckligt. En klarare prislapp borde ha presenterats. Jag skulle vilja ha
mera klarhet i hur vindkraften kan komma in i kabeln i framtiden. Annars är jag för den här kabeln. Jag tycker att det här lagtinget ska ta sitt
beslut för det blir svårt för ett nytt lagting att sätta sig in i det här arbetet
för då blir det ganska långt fram i tiden. Det blir nog mer än ett par
veckor. Jag stöder förslaget i sig, men jag måste ge ltl Karlström lite rätt
ändå.
Ltl Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Jag får tacka för det lilla rätt som jag fick.
Jag tror fortfarande att det här ärendet inte behöver förkastas och eller försvinna för att vi bordlägger det till efter valet så att nästa lagting
får vara med och säga sitt om det här.
Jag håller helt med ltl Jan Salmén att hanteringen är förkastlig. Det
här borde ha gått att sköta på ett mer trovärdigt sätt både från bolaget
och från landskapsregeringen gentemot lagtinget men också gentemot
den åländska elkonsumenten. Just nu står inte förtroendekursen för politikerna i den här salen högt ute i byarna.
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Ltl Jan Salmén, replik

Herr talman! Det blir ju samma lagting som tar beslut om ärendet bordläggs. Det är nästa lagting som i budgeten får ta sig an det här. Om det
finns ett sådant misstroende så kommer det att bli så många kabelmotståndare så att det inte kommer att finnas pengar till kabeln. Det blir väl
avslag på kabeln.
Ltl Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Formellt är det samma lagting den 31 oktober som idag.
Men man vet vem som kommer att träda in i det nya lagtinget den 1 november och de har möjligheter att påpeka sina åsikter till de sittande
lagtingsledamöterna. Då skulle man få en större bredd och en större acceptans för den här frågan. Nu verkar det i den här debatten som att det
inte är något problem och vi behöver inte vara oroliga. Jag hör ju hur
tongångarna går, den här kabeln kommer att godkännas. Vi är uppenbarligen bara två som har ifrågasatt kabeln. En ledamot som vill förkasta
och en ledamot som vill bordlägga ärendet. Det är tråkigt att det ska ske
i det sista plenumet i den sista minuten.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Det är helt förståeligt om man ibland låter magen styra
sina beslut. Diskussionen här under hela förloppet har visat en viss logik
och att man tänker. År 2003 valde landskapsregeringen och lagtinget att
gå in för vindkraft. Det här är en följd av det. Kraftnät har utrett, man
har under tiden skött reservkraften med sådant som ändå behövs. Då
ville man ha en kabel och nu är vi framme vid beslut. Vad är det som
inte är utrett i det här? Även fast det är enda behandling så är det ändå
beredning utskottet, beredning i landskapsregeringen, beredning i finansministeriet, beredning i arbetsmarknadsministeriet och beredning i
Ålandsdelegationen. Är det Karlström som ska vara huvudberedare i det
här ärendet? Är det så som det är tänkt?
Ltl Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Nej, Karlström ska definitivt inte vara det. För Karlström
har absolut inte den här kompetensen. Som jag sade i mitt huvudanförande så önskar jag att hela lagtinget skulle ha fått och kunnat förstå den
informationen som finansutskottet har fått till sig. Tyvärr har jag inte
den kunskapen och kompetensen.
Om man ska gå på magkänslan eller inte, så har jag 1 av 30 röster i
det här lagtinget. I det här fallet så följer jag rösten i magen och begär
att få det här ärendet bordlagt till den 31 oktober.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Min mage signalerar till min hjärna att det här är ett bra
underbyggt beslut. Handlingar finns på Internet. Det förekom ett öppet
hörande där alla kunde fråga. Ålandsdelegationens beslut finns till pappers. Det finns PM från ministerierna som man kan få ta del av. Vill man
veta så kan man veta. Någon gång måste man ju ta beslut. Man kan inte
vara rädd hela tiden och säga att vi väntar, vi pausar och vi kommer igen
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för då blir det aldrig någonting. Har man berett ärendet och det är välberett så då tycker jag att man ska ta beslutet eftersom det handlar om
50 miljoner eller ingenting.
Ltl Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Erlands mage talar till Erlands hjärna och säger att det här
är bra. Tyvärr har hans mage talat till Erlands tidigare och vi har tyckt
olika, så det är inget argument som jag kan köpa tyvärr.
När det gäller det öppna utskottshörandet så hade jag önskat att jag
hade kunnat vara med. Jag var tyvärr bortrest. Hörandet blev inkallat så
snabbt och resan var bokad och betald. Jag var även borta när jag såg att
hörandet blev av. Jag beklagar att jag inte var med på det öppna hörandet.
Det här ärendet är så stort. Den investering som var större var Bomarsunds fästning. Annars är det här det största ärendet på Åland. Det
måste kunna få ta lite tid. Det måste få kunna sjunka in även i de
dumma lagtingsledamöterna, jag pratar om mig själv, som inte har tillräckligt med kunskap och kompetens att förstå det här ärendet. Man
kan inte förväntas att ta ett så stort beslut i sista minuten under lagtingets sista dagar inför ett val. Det borde landskapsregeringen ha förstått.
De borde ha lagt det här ärendet en eller två månader tidigare. Nu är det
fel tid.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mika Nordberg replik

Talman! Jag skulle vilja understöda bordläggningen och bordläggningstiden.
Talmannen
Förslag om bordläggningen och understöd måste ges i ett anförande. Ni får återkomma.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, herr talman! Det där blev ju ord och inga visor. Jag tycker att regeringspartierna visar en styrka som vågar gå fram med den här framställningen inför ett val. Nu har vi sett det här fyra år, i maj 2009 kom första
reservkraftsärendet upp till finansutskottet så vi har haft tid att sätta oss
in i det här ärendet. Jag tycker att det är en styrka att inför ett val våga
föra ärendet till en omröstning i lagtinget. För det verkar ju bli en omröstning när man hör diskussionerna. Vi visar en beslutsamhet, vi vill gå
framåt och vi vill göra nytta.
Ltl Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Man kan uppenbarligen se lite olika på det. Jag tycker att
det är ett sätt att visa att man har varit handlingsförlamad, när man
kommer med det här förslaget till det sista plenumet. Uppenbarligen
finns det lite skeptiska ledamöter som kanske skulle vilja sätta sig in
mera i ärendet men inte har hunnit. De skulle vilja få samma kunskap
och kompetens som finansutskottet har. Det är inte för mycket begärt
om man begär en bordläggning när det gäller den största investeringen
någonsin.
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Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Jan-Erik Mattsson

Herr talman! Det har framförts en hel del synpunkter för och emot kabeln,
mest synpunkter för. De som är emot känns lite frustrerande för mig eftersom debatten idag torde handla om finansutskottets betänkande. Vill man
kritisera regeringen så borde man ha gjort det i samband med remissen. Det
är min uppfattning. Man kan naturligtvis diskutera framställningen på nytt
idag, men för min del vill jag nog diskutera finansutskottets handlande. Jag
känner mig väldigt stärkt och också mycket nöjd med det betänkande som finansutskottet kunde ta fram på mycket kort tid. Att få ett utskott i den här
frågan enigt i denna mycket tunga fråga känns tryggt för mig.
Under själva behandlingen har vi utgått ifrån ett ställningstagande som
Kraftnät Åland har gjort efter många och säkert också svåra utredningar när
det gäller vilken väg man ska gå. De bedömningar som har legat till grund för
förslaget, som landskapsregeringen har förelagt lagtinget, har vi fått bekräftade bland alla hörande egentligen. Även opponenten från Ålands framtid
som hördes kunde konfirmera att tankesättet är det rätta. Därför skulle jag
vilja fråga både ltl Eriksson och ltl Karlström, som är kritiska till det här tankesättet; har ni satt er in i vad det betyder att bygga den här likströmsförbindelsen? Har ni satt er in i det totalekonomiska och trygga alternativ som det
kommer att innebära?
Fram till år 2030 vet vi vad priset för elöverföring till landskapet Åland är
och blir, bortsett påverkan från ränteläget och eventuella haverier.
Men, Fredrik Karlström, vilket äventyr ger vi oss ut i om vi i det här läget
tar bort 50 miljoner euro? Du brukar tala om stora pengar, men det här är
stora pengar. De här pengarna kanske man kunde spela bort i Las Vegas, vad
vet jag? Det finns säkert sådana som har gjort det.
Jag vill också fråga Anders Eriksson som har satt sig in i ärendet; hur är
det, har han satt sig in i likströmsförbindelsen fullt ut eftersom han kan kritisera den här så svårt? Det verkar inte så.
Sedan fanns det några saker som jag tycker att är nödvändiga att lägga
fram och berätta om. Man har frågat varifrån priset kommer och varför vi
inte har ett exakt pris. 125 miljoner euro är ett pris som grundar sig på budgetofferter från 2006 eller 2007. De som känner till hur sådana upphandlingar går till så vet att man börjar med en budgetoffert, så att man vet var man
står. Det är därifrån som priset kommer.
Sedan några fakta, från den utredning som det öppna hörandet fick sig tillställt från en firma som heter Pöyry, dessa fakta har stått till grund för de utredningar som har gjorts. Man har noggrant gått igenom den ursprungliga
förbindelsen som byggdes till Sverige och redan då fanns önskemål att den
förbindelsen skulle ha anslutits till stamnätet. Men det var inte möjligt på
grund av svensk lagstiftning. Den är ansluten till regionnätet och därmed lite
kortare förstås men den fick en påhängskostnad som heter regionnätsavgift.
Dagens val av förbindelse har noggrant övervägts. Tre saker, den första
som kanske är den viktigaste när det gäller elsäkerheten, krafttillgången och
eltillgång. Vi har hört att kabeln kan kopplas bort från den svenska sidan, det
finns ingen leveransgaranti. Jag hoppas att vi får en leveransgaranti ifrån det
finska nätet. Men där finns en helt annan inställning till att bygga ut elen för
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industrin. På fastlandet finns de facto också åländsk kraftproduktion som kan
tas hem via den här kabeln.
Det andra anförda är att en växelströmsförbindelse på 60 km skulle gå att
genomföra. Då har man tappat bort fördelen att få inmatning från två håll.
Man vet inte om det går. Enligt den här utredningen så går det inte, utan det
måste också bli en liknande högspänningslikströmsförbindelse med i princip
samma kostnader. Det här är teoretiskt uträknat fakta. Det är oemotsägligt.
Det tredje och kanske svåraste att hantera just nu, om inte ltl Karlström
har hört det förut, är att till svenska kraftnät kopplade utlandsförbindelser så
är svenska kraftnät till hälften ägare enligt svensk lag. Ska vi lösa det också
fram till den 31 oktober när vi kanske redan har tappat 50 miljoner? Hur en
ny sådan runda slutar bör man nog ha bättre magkänsla än vad ltl Karlström
har idag. Tack, herr talman!
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Jag sade i mitt anförande idag att jag faktiskt var lite rädd
när det gäller det här ärendet. Jag blir inte direkt mindre rädd när jag
hör ltl Jan-Erik Mattsson som jag normalt brukar uppfatta som en hygglig karl. Han sade i en replik till en annan att jag var oseriös för att jag
hade en annan åsikt och den som höll med finansutskottet var konstruktiv.
Jag tipsade om en person som man kunde höra i finansutskottet. Nu
är det helt plötsligt opponenten från Ålands framtid. Mig veterligen är
inte Bengt Lundin överhuvudtaget medlem i Ålands Framtid. Jag förstår
inte den här prestigen, jag förstår inte den här känslomässigheten. Varför kan man inte diskutera de här frågorna på sakliga grunder? Vad är
det riktigt för krafter som ligger bakom som får Jan-Erik Mattsson att
bli så till den milda grad upprörd? Jag förstår inte det.
Ltl Jan-Erik Mattsson, replik

Jag är ingalunda upprörd på något vis. Jag tror att ltl Anders Eriksson
blev betydligt mera upprörd när jag begärde replik innan han hann börja
sitt anförande. Men jag visste att jag hade behov av att komma in först
som replikläggare.
När det gäller förslaget från Ålands Framtid att bygga en växelströmsförbindelse till Sverige så har det lett till en ordentlig genomgång i finansutskottet, med hörande, även från Kraftnät som satt på alla utredningar som hade valt sida. Detta har det lett till och det tycker jag är bra,
precis som min partikollega Harry Jansson sade tidigare. Jag tycker att
det var bra. Jag tycker framförallt att det var jättebra att finansutskottet
verkligen hann göra den utredningen också och vi fick det svart på vitt.
Ltl Anders Eriksson, replik

När det gäller det sistnämnda, om man hade haft en såpass noggrann
genomgång av det alternativ som jag personligen presenterade i remissen så kanske man hade kunnat utläsa vad man hade kommit fram till i
finansutskottet betänkande. Kanske finansutskottets ordförande har
vänligheten att peka på var jag kan hitta det?
Jag var inte ett dugg upprörd över att ltl Mattsson begärde replik före
jag började prata. Tvärtemot, jag tyckte det var lite komiskt. Det tydde
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på att ltl Mattsson är lite mera upprörd än vanligt när det gäller det här
ärendet. Jag förstår fortfarande inte varför?
Med tanke på det som framkom här tidigare att råvarupriserna de
facto sjunker så har vi en stor finansiell oro framför oss som man också i
finansutskottet borde ha tagit ställning till. Vart är den ekonomiska utvecklingen på väg med tanke på dessa stora investeringar som vi har
framför oss? Men inte heller det bemödar man sig att titta på.
Ltl Jan-Erik Mattsson, replik

Herr talman! Vi bemödade oss nog, åtminstone jag personligen, att titta
på utvecklingen av råvarupriser på aluminium. Det är precis som ltl Anders Eriksson säger. Men, vad finns det för garanti att den prisutvecklingen fortsätter i evighet? Inte vet jag på vilken nivå priset på aluminium var när man fick de här budgetofferterna. Det är en annan historia
att gå så långt tillbaka i tiden.
Jag tycker att finansutskottet har gjort ett gott arbete och medlemmarna har stött arbetet till hundra procent. Vad jag förstå så är det två
eller möjligen tre som inte stöder finansutskottet, utan vill ge sig ut på
en äventyrlig resa och tappa bort ett extraordinarie anslag om 50 miljoner euro.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Ltl Jan-Erik Mattsson frågade om jag har satt mig in i frågan och kan och vet lika mycket som finansutskottet. Svaret på det är
nej. Jag sade ju det i mitt anförande. Jag har inte den kunskap, kompetens och den tekniska erfarenhet som behövs för att kunna säga ja till ett
sådant här stort ärende idag. Vad jag begär är att få ärendet bordlagt till
den 31 oktober för att få veta mer och också möjlighet att kunna ge de
kommande lagtingsledamöterna möjlighet att säga sitt i den frågan. Jag
tror inte att dessa tre veckor är avgörande, för Ålandsdelegationens beslut gäller fortsättningsvis.
Ltl Jan-Erik Mattsson, replik

Herr talman! Med anledning av den stora tyngd som den här frågan har
så arrangerade lagtingets finansutskott ett öppet hörande, med kort varsel ja, men det stod var och en fritt att vara närvarande när den här frågan skulle diskuteras. Det var en hel del lagtingsledamöter på plats. Det
var roligt. Framförallt var det öppna hörandet mycket välbesökt från
allmänheten och andra sakkunniga kan jag lova ltl Karlström. Det framfördes många goda frågor om olika saker. Slutkontentan för mig av det
hörandet var mycket klart och tydligt; man hade omfattat landskapsregerings framställning. Det finns en massa ingredienser som kommer till
efter det här.
Det är nästa lagting som slutligt kommer att avgöra frågan i budget.
Ltl Fredrik Karlström, replik

Mitt argument för att inte säga ja idag är på grund av att jag har för dålig
kunskap och kompetens i ärendet. Är det också ett argument för att man
ska säga ja? Man ska inte ifrågasätta, man ska inte lyfta på varje sten en
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gång till om den möjligheten finns? Jag anser att det här ärendet är så
stort att det bör vi kunna göra. Vi ska inte komma till ett färdigt dukat
bord i lagtinget där det är bara är att säga ja, tack och amen till landskapsregeringens beslut för att presidenten ska säga sitt den 7 oktober.
Vi har ingenting att säga till om utan det är bara att godkänna och säga
ja, tack och amen och så håller du tyst Karlström! Det fungerar inte så.
Jag har rätt att ifrågasätta de här frågorna. Jag är väldigt ledsen över att
jag inte kunde vara med på det öppna hörandet, tyvärr pga att det var
inkallat för hastigt, jag visste inte alls om att det skulle förekomma och
jag var bortrest.
Ltl Jan-Erik Mattsson, replik

Tack, herr talman! Det är ingalunda så, och det torde Karlström vara
medveten om, att han är förbjuden att uttala sig i den här frågan. Han
har verkligen uttalat sig idag. Det är synd bara att han inte har varit med
och hört argumentationen på andra ställen, i hörande och tagit till sig
kunskaperna och satt sig in i ärendet. Vad står det i Ålandsdelegationens
beslut? Det borde Karlström ha läst och ställt det i relation till Kraftnät
Ålands utredningar och ställa det i relation till den diskussion som förkom när vi gick in och anhöll om bidraget på 60 procent. Nu fastställde
Ålandsdelegationen att det är 50 miljoner, 40 procentsnivån som gäller.
Den nivån utgör 100 procent av samhällets ansvar, resten är Kraftnät
Ålands och abonnenternas ansvar. Det är detta som Ålandsdelegationen
har fastställt och presidenten ska stadfästa.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Mika Nordberg

Talman! Då gör vi ett nytt försök. Jag ber att få understöda ltl Fredrik Karlströms begäran om bordläggning samt bordläggningstiden.
Talmannen
Ltl Fredrik Karlström har, understödd av ltl Mika Nordberg, föreslagit att ärendet ska
bordläggas till plenum den 31 oktober 2011. Ärendet kommer att bordläggas. Jag ber
därför följande talare uttala sig om tidpunkten för bordläggning. Begärs ordet om bordläggningstiden?
Ltl Jan-Erik Mattsson

Herr talman! När det gäller bordläggningstiden av ett så här tungt och svårt
ärende som har ett stort behov av att komma vidare, att sätta ner foten och gå
vidare i verkställighet, så vill jag föreslå en bordläggning till nästa plenum
idag.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, herr talman! Jag ber att få stöda Jan-Erik Mattssons förslag om bordläggningstiden.
Talmannen
Begärs ytterligare ordet? Diskussionen är till den delen avslutad. Jag konstaterar att ltl
Fredrik Karlström, understödd av ltl Mika Nordberg har föreslagit bordläggning till
plenum den 31 oktober.
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Ytterligare har ltl Jan-Erik Mattsson, understödd av ltl Torsten Sundblom, föreslagit att
ärendet ska bordläggas till lagtingets nästa plenum, med tillägget idag, vilket vi inte riktigt kan uttala oss om ännu när nästa plenum blir. Förstod jag det rätt att det är till
nästa plenum, förhoppningsvis idag?
Omröstning kommer därför att verkställas om bordläggningstiden.
Den som röstar för ltl Fredrik Karlströms förslag om bordläggning av ärendet till den 31
oktober röstar ja. Den som röstar för ltl Jan-Erik Mattssons förslag om bordläggning till
lagtingets nästa plenum rösta nej. Kan omröstningspropositionen godkännas?
Ltl Anders Eriksson

Herr talman! Det blev lite oklart för mig när vi har nästa plenum? Vilket är alternativet, rent konkret?
Talmannen
Jag kan upplysa om att efter denna omröstning kommer talmannen att avbryta plenum
för att sammankalla talmanskonferensen för att komma med förslag om fortsatt procedurer i detta ärende.
Alltså, ja för ltl Fredrik Karlströms förslag om bordläggning av ärendet till den 31 oktober och nej för ltl Jan-Erik Mattssons förslag om bordläggning till lagtingets nästa plenum.
Jag ber ja-röstarna resa sig rösta nej. Talmannen röstar nej. Jag ber nej-röstarna resa
sig. Konstateras att en majoritet av lagtingets ledamöter har röstat för att ärendet bordläggs till lagtingets nästa plenum.
Önskar ännu ltl Torsten Sundblom som är kvar på talarlistan uttala sig detta ärende?
Ltl Sundblom avstår.
Plenum avbryts nu. Jag sammankallar talmanskonferensen omedelbart till sammanträde. Vi återkommer till plenum med ljudsignal. Jag kan inte säga någon tid nu.
Talmannen
Plenum fortsätter. Ärende nr 2 bordläggs till nästa plenum. Talmannen meddelar att
nästa plenum kommer att hållas idag 5 minuter efter att detta plenum är avslutat.
Enda behandling
3

Landskapsrevisorernas berättelse för år 2010
Finansutskottets betänkande (FU 10/2010-2011)
Landskapsrevisorernas berättelse (RB 1/2010-2011)
Först tillåts diskussion och efter det vidtar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Jan-Erik Mattsson

Tack, herr talman! Utöver det föregående stora ärendet så tar vi nu då ett lite
mindre ärende.
Finansutskottet fick det här remitterat till sig lite före kabelärendet. Vi har
behandlat ärendet delvis samtidigt och delvis under egen tid. Vi tog till oss de
remissanvisningar som vi fick ifrån remissdebatten angående vilka saker som
vi skulle fördjupa oss, vilket vi har gjort. Vi har inte gått igenom hela berättelsen.
Det är egentligen bara en avdelning som har fått en behandling och det är
kansliavdelningens förvaltningsområde. Det framfördes att man borde titta,
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undersöka och utreda integration och de inflyttades möjligheter och det har
utskottet gjort. Vi har hört ett flertal personer. Utskottet har kommit fram till
att här finns behov av lagstiftning. Det finns lagstiftning på kommande, den
är skickad på remiss. Det fanns en del åsikter om hur framställningen ser ut.
Vi utgår ifrån att de påpekanden som kommer in från remissorganen kommer att finnas med i den framställning som sedermera kommer fram.
Några enskilda saker som utskottet har erfarit när det gäller integration är
att språkundervisningen utgör en av de viktigaste grunderna för nyinflyttade
ålänningar. Såsom språkundervisningen hittills i huvudsak har varit arrangerad så har de invandrade inte haft ett arbete. Sålunda är inte fallet nu. De
flesta som kommer till Åland har redan ett arbete när man kommer hit. Därmed har man lite svårt att tillgodogöra sig den språkundervisning som ges. Vi
vill påpeka att det är en så central fråga så att man bör sätta mera fokus på att
språkundervisningen i samhället även kan göras på icke arbetstid.
Språkundervisningen bör också innehålla undervisning om hur det ser ut i
det åländska samhället så att man lär sig det. En ännu viktigare fråga är att
språkundervisningen ska vara kopplad till det yrke som man utövar så att
man lär sig fackord inom sitt arbetsområde.
Ett tydligt huvudmannaskap bör upprättas där alla olika instanser finns
representerade i någon form så att man kan informera och ta emot de integrerade.
Kanske den viktigaste frågan är att man ska kunna kartlägga hur integrationen de facto lyckas. Hur väl blir de inflyttade till Åland integrerade i det
åländska samhället? I riket har man en arbetsmetod för att göra detta och
samma arbetsmetod torde gå att använda här på Åland. ÅSUB kunde lämpligen vara det organ som skulle handha den uppgiften.
Nästa område som vi har fördjupat oss i är fastighetsförvaltningen. När
byggnadsbyrån flyttade ut från Självstyrelsegårdens kanslihus till nya upphyrda utrymmen i Sittkoffs så gjordes det utifrån att det fanns utrymmesbrist. Kostnaderna för denna upphyrning var väsentligt mycket högre i
kvadratmeterpris och per arbetsplats än vad en arbetsplats inom huset var.
Tidpunkten för upphyrningen har också ifrågasatts. Utskottet har även funnit
det nödvändigt att påpeka att när man hyr upp nya lokaler eller skaffar nya
lokaler bör detta göras i samklang med när behovet uppstår och inte långt på
förhand.
När trafikavdelningen flytts ut, som det har aviserats, så när man börjar
den stora renoveringen av Självstyrelsegården så kunde man med fördel flytta
ut trafikavdelningen t.ex. till Godby. Det är i enlighet med tidigare fattade
budgetbeslut i lagtinget. På det viset kommer man, när renoveringsomgången
i Självstyrelsegården är klar, att ha frigjort en hel del utrymmen så att externa
upphyrda lokaler kan flyttas hem och sägas upp, så att vi inte har onödiga hyreskostnader.
Vi har också fördjupat oss något i Ålands naturbruksskolas lokaler som efter skolans avslutande står tomma. Vi finner det särskilt angeläget att skolans
lokaler så snabbt som möjligt får en lösning. Någon byrå eller en hel avdelning kunde placeras i Ålands naturbruksskola.
Vi har också fördjupat oss i Ålands polismyndighet. Vi hade nästan samtidigt som remissdebatten en fråga om en polisstyrelse upp här i lagtinget. Polisstyrelsen i sig skulle inte ha löst de problem som polisen har. Vi måste få
fram en förändring av lagstiftning som rör polisens handhavande. Det finns
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för många saker som är fastställda i lag hur de ska skötas och som därmed
inte kan förändras under arbetets gång genom några andra beslut än lagändring. Därför bör lagen förändras på ett sådant sätt så att en polisdelegation,
polisstyrelse eller vad det må kallas, blir det organ som är underlydande
landskapsregeringen och kan förändra polisens verksamhet så att de fyller de
krav och rättssäkerhet som vi behöver. Vi har erfarit att i riket har man 200300 olika direktiv som polisen använder sig av i sitt handhavande och i kontakten med samhället. På Åland har vi inte den möjligheten att utföra sådana.
Man använder sig av det som liknande finns i riket.
Sedan har vi också lite grann gått in och tittat på hur polisens arbete när
det gäller övervakningen av drogmissbruk och liknande är upplagt. Vi har
funnit att det inte är ändamålsenligt att ha en särskild liten enhet som enbart
jobbar med det här. Det kan man väl ha för att jobba med specifika fall. Men
för övervakningen i hela samhället bör varje polisenhet och varje polisman i
sin tjänsteutövning vara en del av narkotikabekämpningen.
Med dessa synpunkter så föreslår finansutskottet att lagtinget bringar till
betänkandet till landskapsregeringens kännedom.
Roger Slotte, replik

Herr talman! Jag ser att utskottet stöder revisorernas synpunkter angående fastighetsförvaltningen och planeringen av byte av kontor och dylikt. Jag håller med helt och fullt.
Angående naturbruksskolan så tycker jag att när man bestämde att
man skulle dra in utbildningen och inte längre ha elever i skolan så på
samma gång så borde man ha bestämt vad man ska använda skolan till.
Det har gått två år sedan dess. Man borde ha haft något klart till i år.
Men, ingenting gjordes och ingen privat person gör på det här viset. Jag
är ganska kritisk till det här. Man måste först veta vad man ska göra.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Roger Eriksson, replik

Jag tar fasta på integrationen. Vi tar till oss dessa åtgärder som efterlystes här. Integrationslagen, som vi nu har på remiss, uppfyller just de här
förväntningarna. Det har i många undersökningar visat sig att det är
språket på arbetsplatserna som är det viktigaste för att kunna komma in
i arbetet. Det är en grundförutsättning för en lyckad integration. I lagförslaget, som vi har ute på remiss, ska man göra en individuell integrationsplan. Man ska beakta språkkunskaperna, nivån på utbildningen och
var man på bästa sätt ska kunna integreras i det åländska samhället, dvs.
att lära sig språk och komma in i arbetslivet. Vi har ett avtal med Medis
som går ut 2014, om jag minns rätt. Medis står för undervisningen SFI,
svenska för invandrare och den undervisningen finns på tre nivåer.
Ltl Jan-Erik Mattsson, replik

Tack, herr talman! Det är bra det här som kansliminister Roger Eriksson
säger. Därför att i våra allmänna motiveringar efterlyser vi just det som
nu kommer fram, alltså att i samband med bokslut och landskapsregeringens verksamhetsberättelse tillsammans med revisionsberättelsen
ska man redogöra för de åtgärder som man redan har vidtagit. Vi efter-
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lyste det i samband med antagandet av den nya finansförvaltningslagen
och vi efterlyser det på nytt. Det skulle vara väldigt viktigt just redan i
samband med remissen att man skulle kunna ta ställning till de åtgärder
som landskapsregeringen redan har gjort.
Ltl Roger Eriksson, replik

Tack, herr talman! Sedan kort om naturbruksskolan. Vi hade en enkel
fråga här, då nämnde jag att det här ärendet kom till kansliavdelningen i
augusti i år. Just nu pågår intensiva förhandlingar med olika aktörer,
även också med våra egna byråer. Vi måste se vem som skulle kunna
flytta dit för att det skulle vara kostnadseffektivt.
Sedan kan jag också nämna budgetbeslutet, som togs under den tidigare trafikansvariga ministern. Trafikavdelningen har i dagsläget tittat
på det här. Det som enligt uppgift bromsar upp den processen ganska
mycket är att vägstationen som var aktuell då måste renoveras, byggas
om samt att det är på ett sådant område som är bostadsplanerat av Finströms kommun. Det finns en konflikt och ett problem som först bör lösas.
Ltl Jan-Erik Mattsson, replik

Det är ju väldigt bra att man kan ha den här dialogen med landskapsregeringen för att veta vad det är som händer och vad som är på gång. När
det gäller ett område som är bostadsplanerat så torde den frågan vara
utagerad och man kan idag bygga det som behövs för att flytta dit trafikavdelningen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag noterade att finansutskottet inte svarade på den interna centeroppositionens frågor. Därför måste jag försöka ta upp naturbruksskolan som
inte har någon verksamhet överhuvudtaget. Vicelantrådet Britt Lundberg hade otroligt mycket planer hösten 2009; vilken nystart, vilket lyft
det skulle bli för hela området. Därför undrar jag om finansutskottet har
kommit fram till varför inte några av dessa planer överhuvudtaget har
verkställts? Jag hoppas att man tittar på det.
Sedan när det gäller polisen, där pratade finansutskottets ordförande
om lagändring. Jag tror mera att det är en ledningsfråga och det tyder
de här uppgifterna på också, att förvaltningschefen anser att polismästaren inte driver igenom de förändringar som bör drivas igenom.
Jag tar inte ställning till vem som har rätt eller fel. Men varför tar man
inte upp den problematiken i finansutskottet? Man säger också att det
inte är bra med en skild narkotikaenhet, utan att alla ska jobba med det.
Det låter ju bra, men jag tror att det behövs en skild enhet om vi ska få
någon sorts styrning på det jobbet.
Ltl Jan-Erik Mattsson, replik

När det gäller naturbruksskolan och varför jag inte svarade på det så
måste vi påminna oss om att vi behandlar 2010 års verksamhet och tar
ställning till den. Vi har sagt att naturbruksskolan måste få en snarast
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möjlig behandling och få ändamålsenliga verksamheter på något vis så
att lokalerna de facto inte blir att stå tomma.
När det gäller polisens arbete så tycker jag att vi är ganska tydliga i
vår skrivning. Vi har inte tagit ställning till på vilken nivå felen finns, för
felen finns säkert inte bara på en nivå, utan de finns på flera. Vi säger att
det måste organiseras upp på ett sådant sätt att det blir ändamålsenligt
att jobba. När det gäller lönesättning och alla andra saker så talar man
om tidstjuvar. Ett ärende byter person för att man byter vakt, den ena
jobbar söndag och någon kommer på jobb på måndag så blir det en ny
person som ska läsa sig in på ett ärende. Det är en detalj som borde regleras bort. Ett ärende ska finnas i en person tills det är klart.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är klart att man kan hänvisa till att vi behandlar revisionsberättelsen
för år 2010 men de facto så var det här ärendet lika dött 2010 som det
har varit under 2011. Det är ju först nu, när folk blev uppmärksamgjorda
på att man överhuvudtaget inte kommer in i naturbruksskolan, som folk
börjar reagera. Hur kan det komma sig att man inte överhuvudtaget förverkligar någonting av alla de fantastiska planer som man hade för den
här skolbyggnaden när den lades ner? Man har inte gjort någonting.
Sedan när det gäller polisen så tror jag faktiskt att det skulle ha varit
viktigt om finansutskottets skulle ha tagit ställning till varför inte den
verksamheten fungerar. Verksamheten är viktig. Narkotikabekämpningen fungerar inte som den ska. Jag tror faktiskt att man behöver ha en
skild enhet, sedan måste ju alla förstås hjälpa till. Jag tror man behöver
ha enskild enhet som pekar ut att det här är ett prioriterat område och
att man styr resurserna på bästa möjliga sätt, vilket inte görs nu.
Ltl Jan-Erik Mattsson, replik

Jag har ingenting att invända i ltl Anders Erikssons påpekanden. Jag
stöder fullt ut det här. Det är en oerhört viktig fråga att få polisen att
fungera. Tyvärr har vi konstaterat i utskottet att den lagstiftning som nu
ligger till grund för polisens arbete omöjliggör att delegera uppgifter
ifrån en högre myndighet. Det är så detaljstyrt redan i lagen på vissa
områden så att de här direktiven inte går att skrivas ut av en överliggande myndighet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Angående Ålands polismyndighet så har revisorerna konstaterat att polisen inte har en tillfredsställande personalpolitik varför
det är av högsta vikt att den planerade organisationsreformen genomförs. Till detta konstaterade utskottet; "den interna organisationen bör
inte fastslås i lagstiftningen”. För 1 1/2 vecka sedan hade kollegan
Mattsson möjlighet att yttra sig den frågan genom en omröstning här
lagtinget. Han röstade då för att lagstiftningen inte skulle ändras utan
man skulle ha det kvar i lagstiftningen. Välkommen till det gäng som har
förstått att det här inte var ett bra beslut. Vi hade då chansen att snabbt
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få en förbättring hos polisen. Nu kommer det antagligen att ta ett år eller någonting sådant som är förlorat för förbättringar inom polisen.
Ltl Jan-Erik Mattsson, replik

Tack, herr talman! Jag sade redan i mitt inledningsanförande att med
den omröstningen hade man inte löst problematiken hos polisen angående den specifika frågan om polisstyrelsen. Vi ser också av ärendebehandlingen nu att ltl Sundman, som då var för den här polisstyrelsen,
inte har reserverat sig eller har någon annan åsikt än utskottet. Utskottet är enhälligt i den här skrivningen som vi nu har framför oss. Det är
en ny lagstiftning på bredare front som behövs. Det där var en detaljstyrning som kanske saknade betydelse, inte fullständigt men ändå otillräckligt.
Ltl Roger Jansson, replik

Talman! Ofta är både det politiska minnet och den politiska hörbarheten
väldigt dålig här i salen. Jag talade inte om polisstyrelsen. Vi lade inte
något omröstningsförslag när det gäller polisstyrelsen. Det gällde enbart
första paragrafen i polislagen, som inte hade öppnats av landskapsregeringen, och möjligheten att stryka den detaljerade organisering som
finns angiven i den paragrafen. Därmed skulle man möjliggöra en snabb
organisationsreform hos polisen. Jag förstår nu att utskottet i sin helhet
är inne på den linjen och ångern måste väl kännas även hos er kan jag
förstå.
Ltl Jan-Erik Mattsson, replik

Herr talman! Någon ånger känner jag inte i den frågan. Vi har ju utrett
just den där biten i utskottet. Jag undrar om ltl Roger Jansson, som för
det mesta är mycket väl insatt, vet om att det var så sent som den 17 maj
som man upptäckte problemen i polislagen av den grad som de har
idag?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Gunnar Jansson, replik

Tack talman! Utskottet anför att det saknas grund för någon att utföra
direktiv för polisverksamheten. Ordförande nämnde samma sak. Jag har
en liten annan åsikt. Jag har ägnat en stor del av mitt vuxna liv åt sådana här frågor. Jag vill nämligen gå till en annan lagstiftning, utan att
överhuvudtaget beröra frågorna kring ÅHS, nämligen landskapslagen
om Ålands polismyndighet 11 §, fullmaktbestämmelser. Jag läser paragrafen: "Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen
av denna lag utfärdas genom landskapsförordning.” Moment 2; ”landskapsregeringen kan utfärda ett reglemente för Ålands polismyndighet
med närmare bestämmelser om polismyndighetens organisation, uppgifter och interna beslutsordning.” Alltså, rättsnorm och normativ effekt. Moment 3; ”polismyndigheten kan vid behov anta en arbetsordning med närmare bestämmelser om hur arbetet skulle bedrivas i
myndigheten.” Om jag fortfarande skulle vara föredragande i polisärenden, vilket jag har varit en stor del av mitt liv, så skulle jag tillämpa den
här paragrafen.
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Ltl Jan-Erik Mattsson, replik

Tack, herr talman! Ja så där skulle det kunna vara, så där kan det väl
vara till en viss gräns. Jag kan inte uttala mig för andra i den här frågan
varför så inte har skett om det finns ett visst utrymme. Alla hörande i utskottet har enhälligt framfört att det finns för många detaljbestämmelser i polislagen som styr den, så att dessa förordningar som vtm Jansson
nämnde inte har tillräckligt inverkan på polisarbetet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Runar Karlsson, replik

Herr talman! Det är bra att finansutskottets ordförande igen påpekar
detta med utflyttningen av vägstationen till Godby. I budgeten 2009 beslöt lagtinget att vägstationen skulle flyttas. Nu hörde vi här i salen att
Finström inte har gjort någon byggnadsplan. Jag kan läsa upp: ”En
byggnadsplan på 3 hektar har fastställts som reserveras för landskapet behov för verkstadsbyggnad och kontor”. Det har vunnit laga kraft
den 27 augusti 2010, för drygt ett år sedan. Jag kan också meddela att
det finns pengar för att renovera byggnaden, så det är inte något hinder.
Vi vet att det är ekonomiskt fördelaktigt att göra det. Ab Chips har flyttat
ut sitt kontor till Saltvik av ekonomiska och logistiska skäl. Här måste vi
alla trycka på och få det här gjort när vi en gång har beslutat det.
Ltl Jan-Erik Mattsson, replik

Tack, herr talman! Utskottet vill nu ytterligare trycka på att flytten av
trafikavdelningen till Godby bör ske i den här ordningen som lagting tidigare har omfattat.
Ltl Runar Karlsson, replik

Herr talman! Jag har själv jobbat mycket med det här. Jag märker att
det finns 100 skäl att inte göra det här. Jag har gett mig den på att jag
ska ha 101 skäl för att göra det här så att det en dag blir gjort av ekonomiska och praktiska skäl.
Ltl Jan-Erik Mattsson, replik

Herr talman! Bästa Runar Karlsson, jag ska också hjälpa till så gott jag
kan.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Olof Erland

Herr talman! Till synes och till det yttre så är det ett ganska tunt betänkande.
Men det tycker jag att är en fördel i det här fallet. Det är bättre att ta upp
några väsentliga saker än att ha ett 80-tal hörande. Då drunknar det väsentliga i detaljer.
Jag ska kommentera de punkter som finns här. Det första gäller integrationen. Jag tycker det är intressant att notera att en lagstiftning är på gång.
Jag vet att det är en komplex lagstiftning eftersom behörigheterna är oklara
och de går in i varandra. Jag vet också att det här arbetet har kommit så långt
att det är ute på remiss. Det viktiga, som även utskottsordförande nämnde, är
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detta med individuella planer. Det är något som man efterfrågar inte i alla
enskilda fall men i många enskilda fall.
Det andra som är intressant är integrationsbarometer. Man behöver ha en
statistik för vad som händer. Man kunde dra en parallell till skärgårdstrafiken, där borde man få veta lite mera hur kunderna vill ha det. Jag påpekade
också det när det gäller turismdebatten att vi vet ju för lite om turismen och
utnyttjar inte det statistikunderlag som finns.
Ser man på integrationen på Åland så kan man konstatera att det ofta sägs
att vi måste satsa på integration och på kulturell mångfald osv. Två exempel
på sådana personer som utifrån har studerat integrationen på Åland, visserligen kanske lite ytligt, är president Tarja Halonen och ambassadör Ole Norrback som har varit här nu under sommaren. Båda har konstaterat att Åland
klarar av integrationen på ett mycket bättre sätt än många tätorter i Finland.
Det finns många orsaker till det. Man samlar ofta större invandrargrupper
och då blir det svårare att växa in i det vanliga samhället. Jag tror att man ska
se integrationen på två plan. Det ena är att man har sin kultur och religion.
Det som är gemensamt är att alla behöver svenska på Åland, alla behöver arbete och alla behöver välfärd. Det är de komponenterna som gör integrationen ändå ganska bra. Både presidenten och ambassadören sade på det sättet
och de jämförde med vissa orter i Österbotten som också har den här spridda
bosättningen och därmed enklare integration.
Sedan har vi integration.ax som allmänt anses som ett lyckat projekt och så
har vi Medis som har kurserna. Det finns mycket att göra. Men det kanske
inte är så problematisk som man ibland säger. Fortsatt välfärd, fortsatt arbete
och fortsatt språkutbildning är det viktiga.
Sedan när det gäller lokaliteter så är det en komplicerad fråga. Jag är beredd att hålla med om att i det här fallet så har man i förvaltningen gjort saker på ett sätt som inte är det mest effektiva. Under det hela ligger en problematik i att vi inte har byggt till en fjärde våning och/eller lokaliserat ut. De
som sitter i nästa landskapsregering och nästa lagting måste ta snabba beslut.
Jag ser det som ganska naturligt att flytta ut vissa avdelningar till naturbruksskolan. Där finns redan hela pro-agria funktionen. Näringsavdelningen,
jordbrukssidan och skogssidan kan och bör göra den här flytten.
När det gäller området i Godby för vägtrafikunderhållet så kunde också
vissa funktioner inom trafikavdelningens flytta.
Fjärde våningen är ett alternativ som har enligt kalkyler visat sig lönsamt i
samband med renoveringen. Det tåget och den våningen har väl förmodligen
gått. Nu görs renoveringen och den är helt nödvändig med tanke på allt nötande i grannhuset. Jag hoppas att finansutskottets skrivning förs vidare om
vikten av att ta in externa lokaler till den egna verksamheten.
När det gäller polismyndigheten så vill jag tacka vtm Gunnar Jansson för
att han läste upp 11 § i polislagen. Det tydliggör på ett mycket pregnant sätt
det som borde ha varit reglementes paragrafen i ÅHS-lagen, det som nu finns
i polislagen och som man tydligen inte vill låtsas om att finns. Man har koncentrerat sig på ett moment i 1 § om de här avdelningarna. Men 11 § ger ju
alla möjligheter att organisera polismyndigheten internt.
Så här i efterhand vill jag avslöja att när lagmotionerna kom till lagutskottet så hade vi, åtminstone jag, ambitionen att det här ska göras. Det är ett
första steg och det är viktigt. Det gällde att inrätta en polisstyrelse istället för
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en polisdelegation. Situationen bland de hörande och inom polismyndigheten
var sådan att det inte gick att få en klar linje hur man ska gå vidare.
Vi kanske även har noterat från massmedia att det finns en dialog, diskussion eller t.o.m. kanske på gränsen till en motsättning mellan polismyndigheten och landskapsförvaltningen. Det är svårt att genomföra reformer och det
är en förklaring till att man måste ta nya tag. Det står här i finansutskottets
betänkande att man ska inrätta en polisbyrå, vilket jag kan förstå att man anser. Det finns en polisbyrå men den heter något annat. Nu minns jag inte vad
den heter, men den fungerar på det sätt som en polisbyrå gör. Där finns det
något som finansutskottet påpekar, dvs. möjligheten att utfärda direktiv som
har tolkningsstatus. Någon säger att det här är i enlighet med lagen och så
här ska man göra. Jag tycker att det inte är orimligt att hänvisa också där till
11 § när det gäller förordningar och reglemente där landskapsregeringen kan
ha en roll och där myndigheten sedan inom detta spann kan göra ganska
mycket.
Herr talman! För att sammanfatta så gäller det att arbeta vidare med integrationen. Det finns modeller i skolorna, i språkundervisningen, i hela mottagandet och i hela behandlingen som gör att vi kan ha integration där alla de
som flyttar till Åland får ta del av välfärd, arbete och språkundervisning.
När det gäller fastigheterna så blir det en stor fråga. Man måste göra något
med våra egna fastigheter här, men också utnyttja de fastigheter som vi har i
Jomala, naturbruksskolan och i Finström, Godby för någon verksamhet. Vad
det ska bli behöver utredas, men det är något som bör göras.
En lagstiftning om polisstyrelse och direktivmöjligheterna bör komma
ganska snart efter att nästa landskapsregering har tillträtt. Tack.
Minister Roger Eriksson, replik

Tack, herr talman! När jag tackade för stödet och synsättet på renoveringen av Självstyrelsegården så är det precis på det sätt som ltl Erland
beskriver. Först hade vi ett förslag om en fjärde våning, det gick igenom
lagtinget. Sedan kom det nya politiska vindar, det skulle vara en grundrenovering och vi gjorde den. Sedan kom det besked från finansutskottet
att man skulle skala bort 2,5 miljoner euro. Vi gick igenom och satte en
prislapp på det och bantade ner hela systemet till det som vi har idag.
Det här visar hur den här processen har ansträngt vår förvaltning för att
på något vis kunna få ett system att fungera. Det här som vi håller på
med nu är det sista slutgiltiga och det försöker vi verkligen ro i land nu
med de här olika arrangemangen som är nödvändiga. Vi måste ha personal utanför Självstyrelsegården under renoveringstiden, vilket inte
skulle ha varit nödvändigt i lika stor omfattning om vi skulle ha fått en
fjärde våning.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Roger Slotte, replik

Herr talman! Ltl Erland nämnde fastigheter här igen och naturbruksskolan. I ett tidigare replikskifte fick jag inte komma färdigt till tals. Jag
vill ännu en gång lyfta den här frågan. Det är verkligen bekymmersamt
att man inte vet hur man ska utnyttja naturbruksskolan idag. Det borde
man ha bestämt redan för två år sedan.
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Jag vill också tillägga att man inte heller har kommit till någon klarhet när det gäller Grelsby sjukhus. Man har flyttat in i psykiatrienheten i
Mariehamn. Samma tidpunkt när man beslöt att bygga psykiatrienheten
så borde man ha startat en upphandling om man ska sälja eller hyra ut
Grelsby sjukhus. Nu kan det ta flera år innan man vet vad man ska göra.
Jag tycker verkligen att det är bekymmersamt. Det är inte förbjudet att
tänka efter före.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Det som ltl Roger Slotte säger, att man ska tänka efter efteråt är väl också bra om vi borde ha gjort så. Fastigheterna i Grelsby är
ju utbjudna men det är ju inte lätt i dagens läge med den typen av fastigheter att få ett pris som är rimligt.
När det gäller naturbruksskolan så fanns förhoppningar om att man
skulle kunna ha utbildningsaktiviteter och andra aktiviteter. Men den
ekonomiska situation från 2008 och efterfrågan på utbildningsplatser
gjorde att det blev ett beslut som lagtinget tog helt enkelt. Nu får man
försöka se framåt vad vi kan göra. Jag tycker det finns en konvergens
igen här i lagtinget. Det är 28 för och 2 som är absolut emot och det får
man ju anpassa sig till.
Ltl Roger Slotte, replik

Herr talman! Jag tycker att när man besluter om en sak så borde man
också tänka på hur man ska göra i fortsättningen. Sedan ska man hålla
till om man inte har någon plan för vad man ska göra i framtiden. Man
ska väl inte lämna något hängande i luften. På det sättet tycker jag att
det är bekymmersamt. Det är samma sak med Grelsby sjukhus. Man
hade kunnat ge någon i uppdrag på att titta på vad man kan skulle
kunna göra där och så hade man kommit fram till något. Man hade gjort
ritningar så att man hade kunnat sätta igång idag. Man måste tänka
först och handla sedan.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Återigen, att tänka efteråt att man borde ha tänkt före, det
kan man alltid säga. Det har faktiskt gjorts utredningar när det gäller
området i Grelsby och vad man kan göra osv. Frågan är om man skulle
ha väntat med att bygga psykiatrin före man hade allting klart. Då blir
det att pausa, vänta och vara rädd för att man inte har allt klart. Nu agerar man och det blir vissa glapp i det hela. Vi kan ändå konstatera att
psykiatribyggnaden är ett genombrott för ÅHS när det gäller den delen
som har varit eftersatt. Det goda har ofta något problematiskt med sig,
men det här var en nödvändighet. Nu gäller det att försöka hitta lösningar för naturbruksskolan, vilket jag och andra har nämnt och samma
sak med området i Grelsby.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Åke Mattsson

Tack, herr talman! Som väntat fanns det vissa avsnitt som vi har reagerat mot
i uttalandet från ordförande i finansutskottet. Det som jag reagerade mest
mot är detta med polisens narkotikagrupp som man anser att inte fyller nå466

gon funktion. Det tyder på att man inte har pratat med de sakkunniga som
jobbar med de här frågorna. Samtliga poliser idag som jobbar med de här frågorna har ”narkotikaglasögon” på sig. Stoppar man bilar för nykterhetskontroll så är man också vaksam på andra droger. När man gör husundersökningar, ingriper i bråk, visiterar folk eller vad man än gör så har naturligtvis
varje polis en tanke på detta med narkotika.
Om man ska hantera den typen av yrkeskriminella som nu figurerar på
Åland, som smugglar hit narkotika, och om man verkligen ska komma åt dem
som lever på den här hanteringen så krävs speciella spaningsåtgärder för att
man ska komma vidare. Så fungerar det på andra orter och så är det naturligtvis också här. Tidigare har fyra narkotikapoliser och en gruppchef arbetat
med det här. Just nu är det bara tre poliser som jobbar med de här frågorna.
När det gäller narkotika så behöver också polisen ta del i mycket preventivt
arbete. Man behöver ha specialkunskap. Har man tid över, när man inte har
tunga utredningar som konstant ligger och snurrar, så är det väldigt bra om
man kan hjälpa fältare, vara i skolorna och jobba preventivt med det här. I
dagens läge så har man de facto väldigt liten tid att informera övriga myndigheter. Man gör det så gott man kan, men man har inte tid med det.
Det tyder på att det också finns behov av en narkotikagrupp, för de tre som
jobbar just nu är mer än nerlagda med arbete. De hinner inte göra mera än
det som ligger på hög.
Man skulle behöva ha ett specialprojekt som man har haft tidigare där man
går in och specialgranskar en grupp under en viss tid och man samlar information för att sedan slå till. Då gäller det också att ha resurser och kompetens för att hantera det här. Det är inte sådant som man bara tar från hyllan
utan den här gruppen krävs.
Man behöver titta på vad som har hänt när det gäller polisbyråverksamheten. Det har tidigare funnits en enhetschef för polisärenden vid landskapsregeringen, som var ett embryo till att kunna bli en polisbyrå. Det avskaffar
man. Den tendens som fanns inom landskapet för att ha en polisbyrå har
man alltså skrotat och så har man slagit ihop det med räddningsinspektörtjänsten och man har en allmän räddningstjänst. Man har alltså tagit ett
mycket stort kliv bort från en polisbyrå. Den typ av specialkunskap som man
ska ha för att godkänna de speciella inrikesdirektiven så har den nuvarande
enhetschefen haft god kunskap i i.o.m att han har hanterat dem förut. Kommer det någon ny person så tror jag att den verksamheten inte kommer att
underlättas. Från och med den 1 december förvinner den här enhetstjänsten
och den speciella starten på en polisbyrå som många har trott att skulle gå åt
andra hållet.
När det gäller polisstyrelsen så tycker jag att det här var en bra kompromiss. Det var egentligen som polisdelegationen, man hade bra kunnat ta den
lagstiftningen, det var inte några större övergripande förändringar.
Det förslag som inledningsvis figurerade i de här sammanhangen, att polisbyrån också skulle ha lotteriinspektionen och datainspektionen så att det
skulle bli en typ av inspektionsbyrå som skulle vara ganska övergripande, det
är inte vad polisen behöver. Det kanske finns en risk att man återgår till det.
Så länge jag var med så lyckades jag hejda den utvecklingen i alla fall. Det var
ytterligare ett steg bort ifrån styrningen av polisen.
Jag har suttit med i polisdelegationen. Vi har under samtliga möten, sedan
vi började, diskuterat omorganisationen av polismyndigheten. Polismästaren
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har varit väldigt tydlig och haft klara önskemål som har framförts till lantrådet, ministern, mig och till andra som har varit med på mötet, att man behöver en lagändring för att ro det här i hamn tryggt och säkert. Man har varit
mycket väl medveten om att man behöver göra den här förändringen. Idag är
ju inte någon anställd på brottsmålsavdelning, på trafikavdelningen eller på
ordningsavdelningen. Utan man är ”rederianställd”, man kan flyttas om hur
som helst, så det är inget problem. Men när man ska lägga upp strukturen,
grunden för hur det ska se ut med en polislinje så går det inte att göra idag.
Man får inledningsvis inte de rätta verktygen, utan omorganisationen kommer att halta redan från början, vilket inte är bra.
Vad fanns det för problem med den lagmotion som vi lade in? Om man
hade godkänt den lilla förändringen, så vilka problem hade då kvarstått för
polisen för att göra en omorganisation och gå vidare? Jag har förstått att det
var precis det lilla som man behövde ha. Även om man inte hade tagit polisstyrelselagen så hade man kunnat acceptera så lite som hade kommit fram.
När det gäller polisbyrån så har man tagit ett jättestort kliv tillbaka. Man
har tydligen inte någon klarhet i hur polisstyrelsen ska se ut just nu. Lagändringen gör att man inte kan föra de planerna som man har jobbat med väldigt
länge vidare. Man hade förankrat de tydliga planerna hos polisen. Man får
avvakta eller göra en ny version som inte innefattar lagändring. Tack.
Ltl Jan-Erik Mattsson, replik

Herr talman! Bara en kommentar till narkotikabekämpning. Vi har inte
sagt att det inte ska finnas en specialenhet. Vi tycker att man tydligare
skulle säga att hela polisen jobbar precis som ltl Åke Mattsson kanske
också förklarar. Det har inte varit så tydligt för finansutskottet att så
sker. Det har framförts klart och tydligt att man borde lägga en större
tyngdpunkt över hela poliskåren när det gäller bekämpningen av narkotika.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! Det var ett skönt och ett bra tillrättaläggande. Jag
uppfattade det på ett annat sätt. Jag upplever att man gör det på det här
sättet. Jag är lite förvånad över att man inte har en chef för avdelningen.
Jag var med i narkotikagruppen när den inleddes 1983, då tillsattes det
en överkonstapel och vi var två utredare. Det är centralt att man har en
gruppchef som också för gruppens talan utåt och hanterar det på rätt
sätt. Det är anmärkningsvärt att man behandlar narkotikagruppen på
det här sättet. Chefen deltar ju också i olika möten och kan framföra
gruppens talan mycket bättre.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Roger Jansson

Herr talman! Jag har lite korta synpunkter om polismyndigheten och särskilt
om fastighetsförvaltningen.
Det var tacksamt av vtm Gunnar Jansson att vi fick den här påminnelsen
om vad det står i 11 § polismyndighetslagen utgående från att utskottet skrev:
”Man har erfarit att nuvarande lagstiftning inte ger landskapsregeringen
möjlighet att utfärda anvisningar för myndigheten”. Det är alldeles uppen-
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bart fel. Jag ser vilka polisspecialister som ni har hört i utskottet; minister
Roger Eriksson, polismästare Camilla Hägglund, kommissarie Olof Lindqvist
och kommissarie Nina Rasmus. Finansutskottets ordförande, det faller ju en
mörk skugga över dessa höranden när ni har den här felaktiga informationen
i betänkandet. Är det något som de sakkunniga har sagt eller är det något
som ni har hittat på själva?
Kollegan Gunnar Jansson, däremot kan inte fullmakten i 11 § ges möjlighet
att strida mot 1 § när det gäller organisationen inom polismyndigheten. Desssutom, vtm Gunnar Jansson, så skulle jag gärna höra om den här, lite otydliga i repliken, hänvisningen till ÅHS som jag inte förstod, men jag förstod att
det fanns något dolt budskap i den lilla synpunkten. Jag har läst den nuvarande 16 § i gällande lag för Ålands hälso- och sjukvård där det står; "för
hälso- och sjukvårdsmyndigheten ska styrelsen anta ett reglemente". I polismyndighetslagen står det att landskapsregeringen kan utfärda reglemente
och att man också kan utfärda arbetsordning för polisen. Det här blir ju en liten lek med ord. Man kunde väl nog i ÅHS-lagstiftningen ha skrivit att det
här så kallade reglementet skulle heta arbetsordning, för det är egentligen det
som det är. Vi ska inte prata ÅHS-lagstiftning i det här ärendet. Den tiden har
passerat.
Jag ska snabbt övergå till mitt huvudärende som gäller sista stycket under
fastighetsförvaltningen. Det gäller Ålands naturbruksskola. Där har revisorerna varit tydliga. Man har skrivit på sidan 35 i revisionsberättelsen; ” vidare
anser revisorerna att landskapsregeringen samtidigt som beslutet om nedläggningen av skolan fattades borde ha planerat en mera långsiktig lösning
för den framtida användningen av fastigheten”.
Då ges vi alla möjlighet att dra oss till minnes vad utbildningsministern
stod på denna plats och meddelade lagtinget i samband med att vi skulle fatta
beslutet om nedläggning. Det var en betydande lista på den kursverksamhet
som skulle hållas i naturbruksskolans utrymmen. Det var också en betydande
lista på den utbildning som jordbrukarna skulle ges när behov uppstod inom
ramen för det som senare skulle bli Ålands yrkesgymnasium. En del av de här
kurserna skulle också kunna hållas i dessa utrymmen.
Jag sade på en jordbrukspolitisk debatt, som Ålands Framtid ordande här
om dagen ute på lantbrukscentret, att jag känner mig väldigt sviken av landskapsregeringen på den här punkten. Jag tog det som sades som sanningen,
att landskapsregeringen skulle tillse att detta och detta skulle göras, både när
det gäller utbildningen och fortbildningen för lantbruket och när det gäller
användandet av de här lokalerna. Nu vet vi, med facit i hand 1 ½ - 2 år senare, att så blev det inte. Ett enormt ansvar faller här på landskapsregeringen
och på minister Britt Lundberg, som inte är här nu. Men vi har ju rätt att
kommentera deras handel och vandel eftersom det förutsätts att de ska lyssna
på oss i varje debatt och sammanhang.
Det vore bra om man från landskapsregeringens, ministerns eller möjligen
centergruppens sida skulle gå i svaromål på hur det här kommer sig. Finansutskottet ordförande hör till samma parti. Den frågeställningen som vi måste
ställa oss är varför man inte har hört utbildningsministern i samband med
den här frågan, eftersom revisorerna är så markant kritiska på den här punkten. Min uppfattning är att landskapsregeringen faktiskt hade en plan, samtidigt som man tog nedläggningsbeslutet i lagtinget. Utskottet borde ha utrett
varför inte planen genomfördes. Varför har inte planen genomförts? Vad jag
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förstår så har nästan ingenting genomförts enligt den information som vi inhämtade under den här debatten. Här har det hänvisats till Grelsby sjukhus
och där är det samma bekymmer. Man annonserar ut Grelsby sjukhus utan
att ha en idé om vad det ska användas till. Man skapar inte först förutsättningarna för företagsverksamhet i området före man går ut och annonserar.
Man har alltså inte någon egen idé vad det här området kunde användas till.
Samma sak var det tydligen med naturbruksskolans utrymmen.
Ltl Jan-Erik Mattsson, replik

Tack, herr talman! När det gäller det som utskottet framför om polisens
ledning så känner jag att det inte faller någon skugga över finansutskottet. Vi påtalar att det i lagen finns begränsningar för att utfärda direktiv.
Därför anger vi mycket tydligt att det måste till en lagändring och det
gäller mera än det som vi behandlade tidigare, vilket jag redan sade i
mitt huvudanförande. Jag har förstått att samtliga omfattar att 1 § och 11
§ begränsar varandra i någon form.
Sedan när det gäller skolan så stöder vi revisorernas iakttagelser fullt
ut i betänkandet. Vi säger att det bör få en skyndsam lösning. Jag tänker
inte stå till svars för vad landskapsregeringen inte har gjort eller har
gjort. Vi efterlyste att landskapsregeringen borde ha bemött landskapsrevisorernas berättelse samtidigt som berättelsen presenterades här. Det
är någonting som vi har efterlyst nu och tidigare.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Jag förstod inte svaret när det gäller frågan om polismyndighetslagen. Vi vet vad som står i 1 § och vad som inte blev ändrat där,
så den begränsningen har vi fortfarande. Men 11 §, som vtm Gunnar
Jansson läste upp för oss, den ger klara fullmakter för både direktiv och
organisationsreformer inom ramen för första paragrafens utformning.
Den ger ganska vida fullmakter för omorganisationen. Vilka var finansutskottets ordförandes synpunkter när det gäller det som inte stämmer
överens med det som ni har skrivit i betänkandet?
Ltl Jan-Erik Mattsson, replik

Det som utskottet har erfarit när det gäller polisledningen är att den föreslagna ändringen inte var av sådan karaktär att den skulle ha löst alla
problem. Därför efterlyser vi en ny polislagstiftning som omfattar helheten. Därmed har vi sagt vad vi tycker. Det är ett enigt utskott utifrån
de höranden som vi har haft. Inte har vi tagit in några andra synpunkter.
Vi har konstaterat att det finns stora behov i möjligheterna att leda polisen.
Jag får väl också beklaga att vi inte har gjort allt det som ltl Jansson
hoppades att vi skulle ha gjort. Vi har haft en del annat för oss också under tiden, vilket torde vara känt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! I en sidomening nämnde jag beträffande polisdirektiven
att jag inte alls ville gå in på frågan om ÅHS, annat än att vi debatterade
den frågan nyligen. Av den anledningen, vilket jag ska klarlägga nu, att
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ÅHS-lagen är på samma gång en organisationslag och en operativ lag.
Där beskrivs vad organisationen är och vad man får för service inne i
den.
Medan det är tvärtom i frågan om polisväsendet. Där har vi en organisationslag om polismyndigheten och sedan har vi en operativ lag som
är polislag, punkt och slut. När man säger att det saknas regler i polislagstiftningen om möjligheten att utfärda direktiv så stämmer det i och
för sig, men då har man inte tittat i organisationslagen, vars 11 § som jag
och kollegan Roger Jansson hänvisade till. Det var bara det klarläggande
som jag ville komma med. Jag kan ändå inte tänka mig att de som uttalade sig i utskottet inte skulle vara medvetna om detta förhållande.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Vi kan säga att mellan 1993 och 2012 har vi haft motsvarande organisation när det gäller lagstiftningen för ÅHS. Det har egentligen bara funnits en organisationslag, den har varit så utformad. Nu blir
den både och, medan vi för polisens del, åtminstone sedan 2000, har
haft både och. Därför är formuleringen i nuvarande organisationslag för
ÅHS; ”för hälso- och sjukvårdsmyndigheten ska styrelsen anta ett regemente”, vilket är direkt jämförbart med polismyndighetslagen och de
använder sig egentligen av lite olika beteckningar för samma sak. Jag
sade att det kunde det kallas för arbetsordning i stället för reglemente i
vår lagstiftning i de här sammanhangen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Jan Salmén replik

Herr talman! Ltl Jansson tog upp kursbehoven när det gäller före detta
naturbruksskolan, jag vet inte ens vad den heter mera. Vi kallar den väl
för naturbruksskolan fortfarande. Det påtalades från organisationerna
att man skulle kunna fortsätta med kursverksamheten och man ville ha
ett klarläggande i god tid. Det är bara att beklaga. För det uppstår inte
behov, behoven finns hela tiden. Det ska vara fortbildning och kurser för
att man ska klara miljökraven och bli godkänd för att få olika stöd och
för att få använda vissa preparat. Det är verkligt olyckligt nu när det flyttades från en byrå till en annan, mellan byggnadsbyrån och utbildningsbyrån, att man inte fick samordningen klart för sig hur skolan skulle användas. Jag är den första att beklaga att ett jättefint hus nu står lite halvt
öde där. Jag måste ge ltl Jansson rätt.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Särskilt bekymmersamt blir det för oss som driver en
jordbrukspolitisk linje, jag antar att ltl Salmén är med på det också. Kvaliteten inom produktionen måste ständigt vara aktuell och höjas. Nya
grödor och nya produktionsmetoder ska ständigt övervägas. Företagarna måste få gå kurser så att de lär sig vilka alternativ de har för att utveckla sina företag. Därför är det här som nu har skett under de två
gångna åren, åtminstone under ett år, ytterst märkligt. Det händer
egentligen ingenting.

471

Då tittar vi på den där regeringsbänken där borta, vem är det som
ansvarar för näringspolitiken, vem är det som ansvarar för utbildningspolitiken? Ja, jag att det är glad för att det inte är moderaterna som gör
det, när vi har facit i hand.
Ltl Jan Salmén replik

Herr talman! Javisst händer det. Skolan har stängt så nog har det hänt
saker, tyvärr. Hela lantbrukscentrets ideologi, som man försökte få i
gång tidigare, har tagit ett steg tillbaka. Risken är att organisationerna
lämnar området och hela området självdör. Jag tror inte att vi får i gång
något nytt. Jag är helt inne på att det är viktigt för näringen att det finns
ett område som suger upp alla olika intressen.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Jag var med i tiderna som lantråd och kunde understöda
dåvarande jordbruksminister Anders Erikssons arbete för att skapa det
här centret därute. Jag tyckte att det var en god idé. Den långsiktiga
målsättningen var att på centret skulle vi lägga all landskapets jordbruksverksamhet. Därför är jag också lite förvånad över dagens diskussioner. Vad ska man göra med det här området? Vi har idag en betydande
del av verksamheten här inne i Mariehamn, vilket den inte behöver vara.
Vi har kursverksamheten som inte är skött. Lös de frågorna först så får
vi en levande verksamhet där ute. Jag är övertygad om att utrymmena
även räcker till bra mycket annat också som vi sedan kan komplettera
med.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Jag är glad över att flera tar upp den här problematiken
med naturbruksskolan. Ltl Jansson säger att han är besviken över att de
löften som gavs här i lagtinget inte har uppfyllts. De löften som gavs av
utbildningsminister Britt Lundberg på ÅPF:s höstmöte var mycket,
mycket mera. Det skulle bli en fantastisk utveckling och det har inte heller blivit något. Jag är säkert känslomässigt berörd, men jag är jättebesviken över hur den här utvecklingen har gått och att det inte går att få
en debatt med ansvarig minister. Oavsett om man skickar enkla frågor
eller vad man försöker göra så håller hon sig undan och skickar fram
Roger Eriksson istället. Det är beklagligt.
Det sista svaret som vi fick från landskapsregeringen var intressant,
nu börjar man fundera på vad man ska göra. Skoljordbruket fortsätter
fast det inte finns någon skola. I beslutet från 2009 sades att man avvecklar skoljordbruket när man inte har behov av det, men det fortgår
fortfarande. Landskapsregeringen förefaller att inte veta vilket beslut
lagtinget tog.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Nu har vi alltså val om två veckor och en ny landskapsregering ska sitta och plats om ungefär 1 1/2 månad. På det sättet har vi ett
gott hopp att det ska hända något även inom den här delen av jordbrukspolitiken. Jag vet att vi är många som är överens i den här frågan
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om vad som borde göras. Många av kollegerna här, också i centergruppen, har uttryckt sig på ett sådant sätt så att det helt enkelt blir nya tag
efter valet i den här frågan.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag önskar att ltl Jansson, med sin långa erfarenhet, skulle ha rätt. Visst
är det ju märkligt när företrädare för centern är bekymrade för att området självdör. Det är de facto centern som har ett jätteansvar för den
här utvecklingen eller avvecklingen som jag vill kalla det för. Det går inte
att få till stånd en debatt med dem som har ansvaret. Lagtingsgruppen
håller med den kritik som vi riktar. Jag är tyvärr rädd för att det går som
det brukar gå; när valet är över så tuffar allt på i samma gamla ullstrumpor som tidigare. Man borde få till stånd en riktig förändring.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Det gäller att väljarna röstar på rätt parti så ska det här
lösa sig.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs först betänkandets kläm och
därefter dess motivering. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Föreläggs betänkandets kläm. Klämmen är godkänd.
Föreläggs betänkandets motivering. Motiveringen är godkänd.
Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.
Enda behandling
4

Revisionsberättelse för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år
2010
Finansutskottets betänkande (FU 11/2010-2011)
Landskapsrevisorernas berättelse (RB 2/2010-2011)
Först tillåts diskussion och efter det vidtar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Jan-Erik Mattsson

Herr talman! Utskottet, som inte har något att anmärka vare sig mot revisionsberättelsen eller mot den utförda granskningen, föreslår att lagtinget antecknar sig berättelsen till kännedom.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs först betänkandets kläm och
därefter dess motivering. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Föreläggs betänkandets kläm. Klämmen är godkänd.
Föreläggs betänkandets motivering. Motiveringen är godkänd.
Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.
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Remiss efter bordläggning
5

Nationalfond för natur- och kulturarv
Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion (HM 44/2010-2011)
Ärendet bordlades 28.09.2011 då det fattades beslut om remiss till kulturutskottet.
Diskussion. Ingen diskussion. Ärendet remitteras till kulturutskottet.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls idag kl. 14.50. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 14.45).
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Plenum den 30 september 2011 kl. 14.50
Plenum börjar .............................................................................................................................................................. 475
Enda behandling efter bordläggning .......................................................................................................................... 475

1

Landskapsgaranti till säkerhet för lån som Kraftnät Åland Ab upptar
Finansutskottets betänkande (FU 9/2010-2011)
Landskapsregeringens framställning (FR 32/2010-2011)

Plenum slutar ............................................................................................................................................................... 476

Plenum börjar
Närvaroregistrering. 24 ledamöter är närvarande.
Enda behandling efter bordläggning
4

Landskapsgaranti till säkerhet för lån som Kraftnät Åland Ab upptar
Finansutskottets betänkande (FU 9/2010-2011)
Landskapsregeringens framställning (FR 32/2010-2011)
Ärendet bordlades idag den 30 september vid ett tidigare plenum. Först tillåts diskussion och efter det vidtar detaljbehandlingen.
Diskussion. Ingen diskussion. Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen vidtar. Först föreläggs betänkandets klämmar och därefter motiveringen. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Föreläggs betänkandets klämmar för godkännande. Begärs ordet?
Ltl Anders Eriksson

Herr talman! Som jag har aviserat tidigare under debatten så föreslår jag att
de inte ska godkännas.
Ltl Fredrik Karlström

Herr talman! Eftersom mitt förslag om bordläggning till den 31 oktober inte
antogs och jag meddelade i mitt anförande att jag inte kommer att säga ja till
den här framställningen så ber jag att få understöda ltl Anders Erikssons förslag. Däremot har jag inte sagt att jag säger nej.
Talmannen
Under detaljbehandlingen har ltl Anders Eriksson understödd av ltl Fredrik Karlström
föreslagit att klämmarna ska förkastas.
Omröstning kommer därför att verkställas mellan utskottets förslag och ltl Anders Erikssons förslag.
Omröstningspropositionen kommer att ställas så att de som röstar för framställningen
röstar ja, och de som röstar för ltl Anders Eriksson ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas?
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Ltl Anders Eriksson

Herr talman! Om det ska framgå klart och tydligt av protokollet vem som har
haft vilken åsikt för den framtida historieforskningen så önskar jag öppen
omröstning.
Ltl Fredrik Karlström

Jag ber att få understöda det önskemålet.
Talmannen
Ltl Anders Eriksson har begärt öppen omröstning och detta har understötts av ltl Fredrik Karlström. Öppen omröstning kommer därför att verkställas. Jag ber ledamöterna
Folke Sjölund och Gun Carlson att biträda.
Upprop.
Omröstning har givit vid handen; 20 ja-röster, 1 nej-röst, 3 avstod och 6 är frånvarande.
Sålunda majoritet för ja. Klämmarna är godkända.
Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd.
Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.
Plenum slutar
Nästa plenum hålls 31.10.2011 kl.10.00 Plenum är avslutat. (Plenum avslutades
kl.14.59).
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Plenum den 31 oktober 2011 kl. 10.00
Plenum börjar .............................................................................................................................................................. 477
Meddelanden................................................................................................................................................................ 477
Plenum slutar ............................................................................................................................................................... 477

Plenum börjar
Närvaroregistrering. 29 ledamöter är närvarande.
Lagtingsledamoten Folke Sjölund anhåller om ledighet för dagens plenum på grund av
privata angelägenheter. Beviljas.
Meddelanden
Meddelas att följande till lagtinget överlämnade ärenden inte har slutbehandlats under
mandatperioden och därför förfaller:
Från arbetsåret 2010-2011 lagmotionerna nr 1, 4 och 6/2010-2011.

Från arbetsåret 2007-2008: hemställningsmotionerna nr 1, 4, 10-11, 13, 15-17, 19, 2124, 27, 31-33, 35, 42, 44-45, 47-50, 55, 58-60 samt 63-69.

Från arbetsåret 2008-2009: hemställningsmotionerna nr 1, 3-8, 12-14, 16-23, 25-36,
39-40, 42-43, 46-48 samt 50.

Från arbetsåret 2009-2010: hemställningsmotionerna nr 1-9, 11-15, 17-25, 27-33, 3740, 42, 44-48.

Från arbetsåret 2010-2011: nr 1-10 samt 12-52.

Meddelas vidare att lagtinget idag samlas i plenisalen klockan 13.00 för högtidlig avslutning av mandatperioden 2007-2011 efter det att gudstjänst hållits i St. Görans kyrka
klockan 12.00.
Antecknas.
Plenum slutar
Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 10.05).
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Lagtingets högtidliga avslutning den 31 oktober 2011 kl. 13.00

Landshövding Peter Lindbäck

Ärade herr talman, värderade lagtingsledamöter! En arbetsdryg och framförallt i ekonomiskt hänseende mycket krävande mandatperiod är till ända.
Under de gångna fyra åren har lagtinget, i och för lagstiftningskontroll, tillställt justitieministeriet och Ålandsdelegationen 137 beslut över antagna
landskapslagar. I endast åtta fall har republikens president funnit sig föranledd att inlägga veto, på grund av att lagtinget till någon del överskridit sin
lagstiftningsbehörighet. Tre av fallen gällde felaktiga delegeringsbestämmelser, ett fall en grundlagsstridig besvärsbestämmelse och ett fall en stödordning som gynnade nordbor framom EU-medborgare. Endast en landskapslag
– den så kallade ekodesignlagen – fälldes i sin helhet, något som lagtinget sedermera reparerade i form av en ny, korrigerad version.
Lagstiftningskontrollen är ingen enkel juridisk process. Trots självstyrelselagens försök att utpeka en möjligast klar och entydig gränsdragning mellan
rikets och landskapets lagstiftningsbehörighet, och trots den nya grundlagens
välmotiverade bestämmelser, samt justitieministeriets digra kompetens inom
EU-rätten, händer det nu och då att inte heller Ålandsdelegationen lyckas
fånga upp den juridiska tråd som högsta domstolen, i den efterföljande fasen,
lyckas spåra och lägga till grund för sina självstyrelsejuridiska slutsatser. Den
nya lagtingsordningens bestämmelser om självstyrelsens grunder, och möjligheten att inta sådana lagrum i en landskapslag, bland annat med motiveringen att fråga är om så kallade deklaratoriska stadganden, visar hur svårt
det kan vara att hitta den juridiskt korrekta skiljelinjen i det enskilda fallet.
Herr talman! De gångna fyra åren har varit en svår ekonomisk period, inte
minst inom den offentliga sektorn. De årliga överföringarna av medel från
statsmakten till självstyrelsen i form av klumpsumma, flitpeng och lotteriskatter har haft en negativ trend under den gångna mandatperioden. År 2007
var de sammanlagda överföringarna ca 225 miljoner euro, för att sedan
minska till ca 210 miljoner euro år 2008 och till än lägre 197 miljoner euro år
2009. År 2010 skedde en ytterligare minskning till i detta sammanhang
mycket låga 185 miljoner euro.
Det har således varit en stor utmaning för det avgående lagtinget att med
ständigt minskade resurser svara upp mot bland annat självstyrelselagens
förväntningar om att lagtinget via budgeten skall trygga minst samma sociala
förmåner för den åländska befolkningen, jämfört med landet i övrigt.
För egen del kan jag intyga att de åländska självstyrelseorganen också under de gångna, ekonomiskt krävande åren, har förmått erbjuda den åländska
befolkningen en fortsatt mycket god omsorg, omvårdnad, skola, social-,
hälso- och sjukvård, samt annan viktig samhällsservice och goda kommunikationer. En trygg välfärdsmodell, som vi med tiden har vant oss vid, och som
vi ibland lite ogenomtänkt tar för given, samtidigt som motsvarande modeller
i delar av vår omvärld tenderar att kollapsa.
479

Det avgående lagtinget har dessutom under sin mandatperiod på ett systematiskt och framgångsrikt sätt sjösatt den process som skall leda mot en ny
självstyrelselag, ett nytt självstyrelsesystem som bättre skall svara upp mot
den allmänna samhällsutvecklingen och självstyrelsens behov av ett mera
lätthanterligt instrument för överföring av lagstiftnings- och förvaltningsbehörighet. Bra skulle också vara om det nya självstyrelsesystemet skulle framtvinga en djupare och bredare politisk dialog mellan självstyrelseorganen och
statsmakten, framom den nuvarande, synnerligen juridiska umgängesformen.
Herr talman! Även inom statens offentliga sektor på Åland har det försämrade ekonomiska läget satt djupa spår. Antalet anställda inom den samlade
statsförvaltningen på Åland uppgick för tolv år sedan till 320 statstjänstemän, för att i dagsläget understiga 200 anställda, fördelade på de femton
statliga verksamheterna på Åland. Delvis har den markanta minskningen av
anställda kunnat genomföras via produktivitets- och besparingsprogram,
men också delvis genom att vissa verksamheter och uppgifter helt enkelt har
lagts ned. Från årsskiftet är det planerat att Europainformationen, som åtminstone enligt mitt sett att se har varit en synnerligen viktig informationsoch kunskapskälla, kommer att dra in sitt kontor på Åland. Såväl Ålands
landskapsregering som vi inom Statens ämbetsverk har kraftfullt markerat
gentemot utrikesministeriet hur viktigt det skulle vara att kontoret och verksamheten hålls kvar på Åland, men utsikterna är inte särskilt goda.
Trots nämnda sparbeting och minskade resurser som tvingat den offentliga
sektorn på Åland att hushålla och ständigt prioritera de olika insatserna, har
jag också under de gångna fyra åren med tacksamhet kunnat notera en ständigt god vilja och beredskap inom självstyrelseorganen att medverka i våra
gemensamma organ och projekt, vilka möjliggör för landskapets och statens
myndigheter på Åland, att till dessa delar arbeta tillsammans till förmån för
Åland och den åländska befolkningen, samt för självstyrelsen och självstyrelsens fortsatta utveckling.
Värderade herr talman, värderade lagtingsledamöter! Ni har under de
gångna fyra åren utfört ett uppoffrande och konstruktivt politiskt arbete till
förmån för Åland och dess befolkning, ett arbete som på olika sätt och inom
olika områden har främjat och utvecklat det åländska samhället. Som landshövding har jag haft förmånen att i varierande sammanhang få arbeta tillsammans med Er och det har åtminstone för mig varit ett berikande samarbete, för vilket jag nu framför mitt ärliga tack. Samtidigt tillönskar jag Er som
nu lämnar lagtingsarbetet en god fortsättning i Era kommande värv.
Med hänvisning till självstyrelselagens bestämmelser har republikens president Tarja Halonen uppdragit åt mig att idag förrätta avslutningen av
Ålands lagtings nu tilländalupna valperiod. Samtidigt har presidenten ombett
mig att på hennes vägnar till talmannen Roger Nordlund och till vicetalmännen Gunnar Jansson och Gun-Mari Lindholm framföra de bästa hälsningar
och tacka för en angenäm samverkan vid åländska sammanhang under det
gångna året.
Härmed förklarar jag på republikens presidents vägnar Ålands lagtings arbetsår 2010-2011 avslutat och valperioden 2007-2011 till ända.
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Talman Roger Nordlund

Ärade Herr Landshövding! Åland får regelbundet ta emot besök av ett stort
antal gäster, diplomater, politiker, journalister, forskare och många andra.
Ett gemensamt intresse för dem har varit att bekanta sig med Ålands självstyrelse och hur samspelet mellan självstyrelseorganen och statsmakten fungerar. Ni medverkar alltid beredvilligt i dessa besöksarrangemang och bidrar i
allra högsta grad till skapandet av Ålandsbilden.
Den ekonomiskt enskilt största frågan som det här lagtinget alldeles på
slutrakan tog beslut om var garantier för byggande av en elkabel till Finland
för att trygga reservkraften. En grundförutsättning för att detta skulle bli
möjligt var Ålandsdelegationens positiva behandling av landskapets ansökan
om så kallat extra anslag. Jag vet att ni Herr landshövding där gjorde en avgörande insats för att frågan skulle avgöras på ett för Åland konstruktivt sätt.
Som samtalspart i olika frågor rörande relationen mellan Åland och statsmakten samt innebörden av självstyrelselagstiftningen och landskapets status
har ni för mig och andra företrädare för självstyrelseorganen varit till stor
nytta och hjälp vilket jag vill framföra mitt varma tack till Er för. Ert ämbete,
kompetens och engagemang när ni deltar, tillsammans med landskapets företrädare, i olika möten och förhandlingar i Helsingfors är värd all erkänsla och
uppskattning.
Jag ber Er också framföra min, lagtingets och hela landskapets hälsning
och ett stort tack till Republikens President.
Slutligen ber jag Er också framföra det avgående lagtingets varma hälsning
till landets riksdag och regering.
Ärade lagtingskamrater! Mandatperioden 2007 till 2011 har varit en intensiv och krävande arbetsperiod. Vi har varit tvungna att anpassa oss till och
beakta många yttre påverkningsfaktorer i vårt arbete. Behandlingen av Lissabonfördraget var en utdragen och krävande process för lagtinget och landskapsregeringen. Men samtidigt var det ett mycket viktigt arbete som syftade
till att slå vakt om självstyrelsens status och möjligheter till inflytande i Europeiska unionen. Att hela lagtinget besökte Bryssel och bekantade sig med EUinstitutionerna redan i början på perioden gjorde att kunskapen om och insikterna i hur EU fungerar blev goda.
De flesta politiker har drömmar och målsättningar som man vill förverkliga när man blir invald i lagtinget. Den snart avslutade perioden har skiljt sig
från tidigare perioder genom att det nu snarast har gällt att i en krympande
ekonomi och orolig omvärld slå vakt om det samhälle och den välfärd vi har.
Det har inte alltid varit en tacksam uppgift men ni har alla tagit det ansvar
som behövts när det gällt att ta svåra beslut, en förmåga som vi får hoppas att
också det tillträdande lagtinget har eftersom det ekonomiska läget hela tiden
tenderar att bli svårare.
Trots att vi haft snäva ekonomiska ramar att röra oss med, eller kanske just
därför så har lagtinget varit förändrings- och utvecklingsbenäget. Två parlamentariska kommittéer har gjort – var och en inom sitt område – grundläggande ändringsförslag som när de förverkligas kommer att ha långtgående
och genomgripande verkningar på det åländska samhället. Jag tänker då naturligtvis på den av vicetalman Gunnar Jansson ledda parlamentariska kommittén för utvecklande av ett nytt och modernt självstyrelsesystem, den så
kallade fjärde generationens självstyrelse, och den av ledamoten Gun Carlsson ledda parlamentariska kommittent för hembygdsrätt, jordförvärv och nä481

ringsrätt. Vardera dessa kommittéer och nu på slutrakan också den så kallade
sexualbrottsmotionen har visat att lagtinget när det gäller grundläggande
värden och utmaningar har haft en enastående förmåga att samla sig till
eniga beslut. För detta vill jag tacka er alla i lagtinget.
Lagtingets lagmotion om en översyn av bestämmelserna om sexualbrott
togs emot av de båda ministrarna vid justitieministeriet och den överlämnades till riksdagen av republikens president. Lagmotionens innehåll har fått ett
stort stöd från många håll även om initiativet tyvärr inte togs upp till formell
behandling i riksdagen. Bland annat sade justitieminister Anna-Maja Henriksson vid sitt besök tidigare i höst att hon kommer att jobba för en modernare lagstiftning på området oberoende av vilket öde lagmotionen skulle få i
riksdagen. Frågan lever med andra ord vidare och vi får hoppas att politikerna i Finland ska ha samma moderna syn som lagtingets ledamöter har haft.
Riksdagens konstaterande att lagtinget inte har behörighet att ta ett sådant
initiativ som lagmotionen är däremot allvarligt ur en självstyrelsepolitisk
synvinkel i synnerhet som tolkningen står i strid med självstyrelselagens ordalydelse. Självstyrelselagens 22 § lyder, jag citerar: ”Lagtinget kan väcka
initiativ i frågor som hör till rikets lagstiftningsbehörighet”. I sitt utlåtande
till riksdagens lagutskott anser grundlagsutskottet att paragrafen kan tolkas
på två olika sätt varav den ena är en rent formell tolkning som strikt håller sig
till ordalydelsen. Att utskottet då väljer en klart mer sträng tolkning, där begränsningar som inte ingår i lagtexten läses in, är att beklaga ur självstyrelsens synvinkel. Inte heller begär grundlagsutskottet in ett utlåtande från
högsta domstolen som är det organ som är yttersta uttolkare av självstyrelselagen. Det finns anledning för det nyvalda lagtinget att tydliggöra och markera Ålandsdelegationens och högsta domstolens roll i självstyrelsesystemet i
förhållande till grundlagsutskottet.
Bästa lagtingskamrater! Vi har också tillsammans lyckats förnya och modernisera hela regelverket för vårt arbete här i lagtinget. Det nyvalda lagtinget
kan börja sitt arbete i morgon utgående från en helt ny lagtingsordning och
likaså helt ny arbetsordning. Tack för ett gott samarbete!
Värderade lantråd och ministrar! Strax efter att ni tillträdde förändrades
och försvårades verksamhetsförutsättningarna dramatiskt, vilket tydligt
framgick i landshövdingens redogörelse över hur inkomsterna har minskat
under mandatperioden. Det här visar samtidigt på den största svagheten i det
självstyrelsesystem som vi idag har. Fast vi har full sysselsättning och full aktivitet ute i samhället så har vi en krympande samhällsekonomi. Trots det så
har ni har tillsammans med era ministrar och er förvaltning ändå gjort ett ansvarsfullt arbete. Den ekonomiska verkligheten har tvingat fram förändringar
och vissa verksamheter har t.o.m. helt upphört. Det har varit svåra men nödvändiga beslut om vi skall kunna trygga välfärden och basservicen på lång
sikt. Det finns många utmaningar och behov av förändringar kvar, men ni
lämnar ändå över ett fortsättningsvis växande samhälle med i stort sett full
sysselsättning, och som trotts viss obalans i budgeten, ännu är skuldfritt. En
situation som de flesta europeiska regeringar idag antagligen skulle vara
mycket avundsjuka på.
Jag önskar genom Er också framföra ett stort tack till hela förvaltningen
för allt det goda arbete var och en gör för vårt samhälle.
Fru lagtingsdirektör! Till Er och till lagtingets personal vill jag på allas
vägnar framföra ett stort och varmt tack. Den här perioden har kännetecknats
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av tre saker; byte på lagtingsdirektörsposten, total förnyelse av våra interna
regelverk och dessutom en ytterligare utökad arbetsbörda genom att lagtingsdebatterna har tenderat att hela tiden bli längre. Trots det har Ni och er
personal alltid tjänstvilligt och tålmodigt bistått lagtingets presidium och ledamöterna med er sakkunskap och erfarenhet. Lagtingets kansli måste nog
vara en av Ålands mångsidigaste arbetsplatser. Ni förväntas klara allt från
högkvalitativt lagberedningsarbete till arrangerandet av prinsessbesök. Tack
skall Ni ha, ni har klarat allt och det har varit ett nöje att arbeta med er.
I det här sammanhanget vill jag också tacka alla representanter för massmedia för det viktiga arbete ni gör när det gäller att förmedla den politiska
debatten och besluten till allmänheten. Det är säkerligen inte alltid så lätt
men ni har med bravur klarat uppgiften att göra Åland till en levande och öppen demokrati.
Ett speciellt tack och lycka till vill jag också ge till de ledamöter som idag
lämnar lagtinget. Jag tackar Er för det arbetet som ni har gjort för lagtinget
och för Åland och önskar Er lycka och välgång även i framtiden.
Allra sist vill jag tacka mina två vicetalmän, Gun-Mari och Gunnar, det har
varit och känts fantastiskt tryggt att ha Er vid min sida när vi har lett arbetet i
Ålands lagting. Tack ska ni ha!
Första vicetalman Gunnar Jansson

Värderade talman Roger Nordlund! Bästa vän, tack för de vänliga orden. Jag
är säker på att vtm Gun-Mari Lindholm instämmer i detta tack.
Herr talman! Till ackompanjemang av stor oro för eurons och t.o.m. Europeiska unionens framtid avslutar vi lagtingets mandatperiod 2007 - 2011. På
Luciadagen 2007 ingick EU:s 27 stats- och regeringschefer Lissabonfördraget. Fördraget sysselsatte lagtinget och dess självstyrelsepolitiska nämnd, under talmannens ordförandeskap samt lagutskottet under en mycket lång och
detaljerad behandling. Samma staters stats- och regeringschefer har använt
mycket tid och energi för att ända fram till nu i dessa dagar stilla den ekonomiska och politiska oro som sveper över vår kontinent och som kännetecknas
av en betydande misstro till den europeiska integrationens möjligheter att
klara sig i globaliseringen i vilken fråga är om varken mera eller mindre än
herraväldet över vår värld.
Mandatperioden hade bara kommit i gång när fastighetsbubblan i USA
sprack med åtföljande bankkrascher och massiva stödinsatser från skattebetalarnas sida. Slutet på det dramat har vi ännu inte sett. Inom eurozonen har
beloppen av stödbehoven till stater och banker så många nollor att det inte
alltid går att överblicka hur mycket pengar det rör sig om och hur sådana
summor har kunnat förbrukas utan att självbevarelsedriften dragit i nödbromsen. Nu ska t.ex. Greklands ekonomi nöd inbromsas vilket av naturliga
skäl har lett till betydande missnöje, demonstrationer och kravaller. Flera
statsekonomier i Europa brottas med liknande problem, förhoppningsvis
dock i mindre skala. Men när vi talar om att den europeiska räddningsfonden
borde ha ett kapital på kanske 1000 miljarder euro eller i vissa fall t.o.m.
2000 miljarder euro så talar vi om sådana belopp som skulle räcka till att
täcka landskapets budget i tusentals år, över 3000 år. Det illustrerar nivån på
problemet.
Problemen i eurozonen riskerar att skapa svårigheter långt utanför vår
kontinent. Det är i ljuset av de komplikationerna man ska se intresset hos de
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så kallade tillväxtekonomierna i Asien och Latin-Amerika att skynda till
eurons undsättning. Och då beskådar vi globaliseringsåtgärder av tidigare
icke prövat slag. Den politiska makten får underkasta sig den ekonomiska
makten eller marknaden utan att någon riktigt vet vem denna "marknad" är.
Herr talman! Lagtinget har hanterat internationella ärenden, integrationsfrågor, lagstiftningsärenden, i en stor omfattning som vi hörde, budgetar och
kontrollerat den offentliga maktutövningen i självstyrelsesystemet från Lissabonfördraget till årliga revisions- och verksamhetsberättelser under Er,
Herr Talman, sakliga och kunniga ledning i plenum, i talmanskonferensen, i
kanslikommissionen och i självstyrelsepolitiska nämnden. Ett parlament är ju
ett beslutande organ som under lagarna utövar den offentliga makt som utgår
från folket. Och lagtinget har beslutat i de ärenden som förelagts lagtinget,
med undantag för de ärenden som vi behandlade vid förmiddagens plenum.
Utöver detta har talmannen lett beredningen av en totalreform av lagtingets arbetssätt och -metoder. De regelverken träder i kraft i morgon när lagtinget inleder sin nästa mandatperiod med stöd av de fullmakter folket givit
det nyvalda lagtinget, de fullmakter som vi strax ska granska.
Lagtingsordningen och arbetsordningen representerar både konstitutionella föreskrifter och moderna anvisningar om ett effektivt och smidigt, men
ändå rättssäkert beslutsfattande i lagtinget och dess organ. Och mera är på
kommande. Talmannens arbetsgrupp har hos den nya landskapsregeringen
beställt beredning av en totalöversyn av landskapsrevisionen och av regelverket om lagtingsledamöternas arvodering och beslutsfattandet i förbindelse
med den.
Jag ber att på lagtingets vägnar, bästa Roger, få tacka vår vän och kollega
talman Roger Nordlund för dessa insatser och också för det sätt varpå han
representerat lagtinget och självstyrelsen både hemma som borta. Det må sedan gälla rådjursjakt i Sund, strategidiskussioner med Republikens president
eller EU-möten på hög nivå. Gäster som bjudits till Åland av talmannen
kommer gärna tillbaka.
Oron i Europa är reell. Vi ska följa med den och dra lärdom av erfarenheterna av den. Vi ska också känna en sund stolthet över vad vi själva kan åstadkomma med våra demokratiska strukturer var och en på sin plats. I vakthållningen om våra demokratiska värden har talmannen haft och har en nyckelposition. Tusen tack!
Talmannen
Mandatperioden 2007-2011 är därmed avslutad.
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